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[INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTARE]
PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
AVAND CA OBIECT EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTITII
LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA CAMIN
CULTURAL GOLET
TIP ACHIZITIE
MODALITATE DE ATRIBUIRE

LUCRARI
ACHIZITIE DIRECTA
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Sectiunea I Autoritatea contractanta
Denumire si adrese
COMUNA BUCOSNITA
Cod fiscal: 3227645
Strada: Str. Principala, nr. 81
Cod postal:327 430 Caras-Severin
Bucosnita
email: primaria@primariabucosnita.ro
Telefon +40 255 519 400 Fax +40 255 519 423
Adresa Internet (URL): www.primariabucosnita.ro
Tipul autoritatii contractante
Autoritatea locală
Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice
Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA CAMIN CULTURAL GOLET
II.1.2 Cod CPV Principal:
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari – Executarea
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA CAMIN CULTURAL GOLET
-

Cap. 4

Total supus achizitiei

Investitia de baza
178,970.28 lei fara TVA

Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul General.
Durata de executie: 3 luni
Perioada de garantie acodata lucrarii: 24 luni
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 178,970.28 lei fara TVA;
Moneda: RON
II.1.6) Impartire in loturi:
NU
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II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal:
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caras Severin
Locul principal de executare: UAT Bucosnita
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA CAMIN CULTURAL GOLET
-

Cap. 4

Total supus achizitiei

Investitia de baza
178,970.28 lei fara TVA

Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul General.
Durata de executie 3 luni
Perioada de garantie acodata lucrarii: 24 luni
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic deachizitii
Durata in luni: 3; Durata in zile : Contractul se reinnoieste: Nu
II.2.8 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: NU
Buget local
Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la
art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa declaratia pe
proprie raspundere de către ofertantul participant cu informațiile aferente situației sale.
Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în
situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg 98/2016 se va
prezenta de catre ofertantul participant.
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile
de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile
care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
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Documentele justificative care probează îndeplinirea cerintei, respectiv certificat constatator emis
de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență,
urmează să fie prezentate, de catre ofertant..
III.1.2) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.2.a) Garantie de buna executie:
Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de
buna executie a contractului, in original, in cuantum de 5 % din valoarea ofertata, fara TVA,
constituita in conformitate cu prevederile art. 39 si ale art. 40 din HG nr. 395/2016.
Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termen de maxim 5 zile lucrătoare de
la data semnării contractului de către ambele părți. Garanția de bună execuție emisă în altă limbă
decât română va fi prezentată în original și va fi însoțită de traducerea autorizată în limba română.
În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a
reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația
de a completa garanția în corelație cu noua valoare.
III.1.3) Legislatia aplicabila:
Legea privind achizitiile nr 98/2016
www.anap.gov.ro
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
privind achizitiile nr. 98/2016 – cu modificarile si completarile ulterioare;
Alte prevederi legislative cu impact in domeniul contractului ce urmeaza a fii atribu

Sectiunea IV Desfasurarea achizitiei directe
IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare:
Online
IV.1.1.b) Tipul de atribuire
Achizitie directa
IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: RON
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
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IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Se va elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate in cadrul documentatiei de
ofertare. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerintele
autoritatii contractante.
Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la
constatarea neconformitatii ofertei.
Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. În cazul în care, pe parcursul
îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini. Se vor furniza orice alte informatii considerate
semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Daca propunerea
tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini si a documenratiei de atribuire oferta va
fi considerata neconforma.
Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt prezentate in Documentatia de
atribuire.
Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei
cerinte cu restul prevederiilor caietului de sarcini si documentatiei de atribuire se
considera neconforme.
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în
fișa de date a achiziției și în caietul de sarcini și va include cel puțin următoarele secțiuni:
1.

SECTIUNEA PROPUNERE TEHNICA:
a.
-

2.

Pentru executia lucrarilor
Metodologia pentru realizarea lucrarii
Graficul de executie al lucrarilor

SECTIUNEA DECLARATII PROPUNERE TEHNICA
a. Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Naționale De Mediu.
b. Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și
Al Relațiilor De Muncă
c. Formular declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale.
d. Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor
beneficiarului prevazute in documentatia de atribuire
e. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
f. Declarație privind termenul de garanție acordat – minimum 24 luni

Cerintele prinvind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obligatorii. Lipsa oricarei
informatii solicitate in cadrul acestei rubrici duce la respingerea ofertei ca neconforma.
Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea conditiilor
de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a
contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea
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98/2016, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice (site: www.mmuncii.ro). I n f o r m a t i i s e p o t o b t i n e d e p e s i t e - u r i l e
:http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
Informatiile, prezentate în cadrul ofertei, ce nu au legatura cu contractul ce face obiectul
prezentei proceduri de achizitie publică, nu vor fi evaluate..
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Prevederi generale:
Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA, luându-se in considerare
cursul euro la data publicării anunţului de participare in SICAP.
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia
prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016.
La elaborarea ofertei, ofertantul tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale,
manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la
baza întocmirii situatiilor de plata.
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S.,
ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti
proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare
la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare având dreptul de a
solicita: documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii
prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru,
nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite
utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la
valoarea ofertei.
Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari/
listelor de cantitaţi estimative prezentate în documentaţia de atribuire tinand seama si de
eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari. Preţul unitar al fiecărei categorii de
lucrări se va oferta în conformitate cu cerinţele din Proiectul Tehnic astfel încât aceste
categorii de lucrări sa fie realizate „la cheie”.
Orice neconcordanţă între: documentatiile tehnice depuse, evaluari/liste de cantităţi si
antemăsurători se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de
atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al
invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in afara termenul precizat se va considera
tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor
contractuale.
Orice neconcordanta intre partile scrise ( liste de cantitati ) si partile desenate ( planse) se
va seziza cu solicitari de clarificari cu respectarea termenului stabilit in fisa de date
Sectiunea I .1.
Propunerea financiara va contine urmatoarele:
1. Devize, liste de cantitati, centralizatoare
Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica
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IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Oferta se depune, in plic inchis sau pe email, pana la termenul limita de depunere al
ofertelor la:
Sediul Primariei Comunei Bucosnita.
sau
Email: primaria@primariabucosnita.ro
Documentele care urmeaza sa fie prezentate sunt:
a. Documentele de calificare constand in:
Declaratii neincadrare art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
Declaratii neincadrare art. 59, 60 din Legea nr.98/2016
Certificat constatator ONRC
Declaratie de eligibilitate
b. Propunerea tehnica
Conform sectiune IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
c. Propunere financiara
Conform sectiune IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare are obligatia de a incarca in cadrul propriului catalog electronic
SEAP propunerea financiara in maximum 24 de ore de la comunicarea Autoritatii Contractante, sub sanctiunea
respingerii ofertei depusa ca inacceptabila.
Pozitia de catalog urmeaza sa contina urmatoarele detalii:
DENUMIRE ACHIZITIE
Se completeaza astfel: LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA CAMIN CULTURAL GOLET
DESCRIERE
Se completeaza astfel: CONFORM OFERTA DEPUSA IN BAZA ANUNTULUI PUBLICITAR PUBLICAT
COD CPV
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
VALOARE
Se completeaza valoarea din cadrul ofertei depuse
CONDITII DE LIVRARE
Se completeaza astfel: Conform contract
CONDITII DE PLATA
Se completeaza astfel: Conform contract

REDACTAT
SERVICII AUXILIARE ACHIZITII PUBLICE
Razvan DAVID

t: +40 751 757 361
e: office@assistco.ro

SC TOP ACTIV PROIECT SRL
proiectare & consultanta in constructii
str.Ceahlau,nr.21, RESITA, Caras-Severin, RO
mobil 0745.770.407

FOAIE DE CAPAT
:

T 264 - 2022

DENUMIREA LUCRARII

:

REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA
CAMIN CULTURAL GOLET
Amplasament: loc.GOLET, com.BUCOSNITA,
jud.CARAS-SEVERIN

FAZA DE PROIECTARE

:

DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA

NUMĂR PROIECT

BENEFICIAR

COMUNA BUCOSNITA

:

loc.Bucosnita. nr.154, com.Bucosnita,
jud.CARAS-SEVERIN

PROIECTANT GENERAL

:

S.C. TOP ACTIV PROIECT S.R.L.
Resita, str.Ceahlau, nr.21
J 11 / 445 / 2011 , C.U.I. 29019770

ADMINISTRATOR

ing. CIRCU GHEORGHE

MAI 2022

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE
Foaie de capat
Borderou de piese scrise şi desenate
Memoriu general
Caiet de sarcini
-lucrari de termoizolatii
-lucrari de tencuieli exterioare speciale executate pe termosistem
-lucrari de invelitori
Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii
Formular F1 -Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Formular F2- Centralizatorul obiectului 01 – Reparatii curente invelitoare si fatade
Formular F3 -Lista cu cantitati de lucrari 01 Reparatii fatade
Formular F3 -Lista cu cantitati de lucrari 02 Reparatii invelitoare
Formular C6 -Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Formular C7 -Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Formular C8 -Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Formular C9 -Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

PIESE DESENATE
Detalii termoizolare (I)
Detalii termoizolare (II)

sc.1:20
sc.1:20

pl.nr.01
pl.nr.02

T264-2022

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE
Foaie de capat
Borderou de piese scrise şi desenate
Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii
Formular F1 -Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Formular F2- Centralizatorul obiectului 01 – Reparatii curente invelitoare si fatade
Formular F3 -Lista cu cantitati de lucrari 01 Reparatii fatade
Formular F3 -Lista cu cantitati de lucrari 02 Reparatii invelitoare
Formular C6 -Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Formular C7 -Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Formular C8 -Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Formular C9 -Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
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MEMORIU GENERAL
1. DATE GENERALE ALE INVESTITIEI
Denumirea lucrarii :
REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA CAMIN CULTURAL
GOLET
Amplasament :
loc.Golet, com.Bucosnita, jud. Caras - Severin
Beneficiar :
COMUNA BUCOSNITA
2/CARACTERISTICI AMPLASAMENT
Comuna Bucosnita este situată la 12 km de Municipiul Caransebes, legătura făcându-se
din drumul european E70.
Comuna este alcatuita din patru sate : Bucosnita, Petrosnita, Golet si Valisoara dispuse in
cadrul teritoriului administrativ. Se invecineaza cu com. Slatina -Timis si cu com. Buchin.
Localitatea Golet este asezata pe partea dreapta a luncii raului Timis, pe terasa superioara
si in zona piemontana de la poalele muntilor Munților Tarcu si Semenic, intr-un cadru natural
valoros, pastrat si gospodarit cu grija , dispune de toate formele de relief , de la munti, dealuri
ape si campii pana la lunci si ochiuri de apa.
Amplasamentul lucrarii studiate prin prezenta documentatie se afla in centrul localitatii.
3/INCADRAREA OBIECTIVULUI
3.1.Incadrarea obiectivului conform prevederilor P100-1/2013
Incadrarea constructiei conform prevederilor codului P100-1/2013 este necesara pentru
ca din aceasta rezulta marimile parametrilor utilizati la determinarea incarcarii seismice pentru
calculul structurilor.
Calculul structurii s-a efectuat luand in considerare urmatorii parametri si valori:
-clasa de importanta si de expunere la cutremur: clasa III de importanta, cladiri de tip curent,
(tab.4.2 din P100-1/2013)
-factorul de comportare a structurii: q=1,10 pentru zidarie nearmata (conform pct.8.3.4. si
tab.8.10 din P100-1/2013)
-acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0,15g pentru zona Golet (fig.3.1 din P100-1/2013 si
tab.A1)
-perioada de control(colt): Tc = 0,7s ( fig.3.2 din P100-1/2013 si tab.A1)
2.2.Incadrarea obiectivului conform HG 766-97
Incadrarea constructiei in categoriile de importanta definite prin HG 766-1997 se face in
conformitate cu metodologia prezentata in regulamentul adoptat prin Ordinul MLPAT nr. 31/N1995.
Impunandu-se un punctaj pentru criteriile asociate factorilor determinanti pentru
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, se obtine un total care incadreaza constructia
in categoria respectiva.
Coeficientul de unicitate care multiplica punctajul obtinut este considerat
unitar(constructia nu este unicat, monument de arhitectura sau istoric).
Punctajul obtinut, situeaza constructia(conform tab.3 din regulament) in categoria de
importanta normala (C).
4/DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

4.1/Conditii de amplasare

In conformitate cu Normativul P100-1/2013, fig.3.1 si tab.A1, localitatea Golet este
situata într-o zona seismica caracterizata de un coeficient al perioadei de colt Tc = 0,7 si o
acceleratie a terenului ag = 0,15g pentru IMR = 225 ani.
Amplasamentul propus este situat, conform CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor, intr-o zona caracteristica avand valoarea incarcarii din
zapada pe sol de 150 daN/mp.
Conform CR1-1-4/2012 Cod de proiectare.Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor,
amplasamentul studiat este supus unei viteze a vantului mediate pe 1 min. la 10 m cu valoarea
de 41 m/sec, respectiv a unei presiuni de referinta de 0,7 kPa.

4.2/ Conditii geomorfologice
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Din punct de vedere geomorfologic zona studiata evolueaza în bazinul de sedimentare
neozoic Caransebes - Mehadia, reprezentând o unitate depresionara dezvoltata în lungul
culoarului Timisului, jalonata spre E si V de formatiuni piemontane care bordeaza clinele
masivelor Tarcu si Semenic.
Perimetrul vizat are stabilitatea generală asigurată, stratificaţia instalată în zonă este
unitară, în raporturi normale de suprapoziţie a straturilor elementare interceptate. Nu s-au
semnalat fenomene geologice active sau fosile.
Adâncimea de îngheţ, pentru zona Bucosnita, fără strat protector de zăpadă pe sol, se va
considera de cca. 0,80 – 0,90 m, în conformitate cu STAS 6054 - 1977.

4.3/ Descrierea lucrarilor

Nu a fost efectuata o expertiza tehnica asupra constructiei studiate, dar analiza vizuala
realizata cu ocazia intocmirii acestei documentatii releva faptul ca structura constructiei analizate
are o stare tehnica buna, nefiind semnalate fisuri, crapaturi, degradari, etc, care sa puna in
pericol structura si stabilitatea constructiei.
Constructia Caminului Cultural este o constructie parter + etaj, respectiv parter inalt pe
zona de sala de spectacole, de forma aproximativ dreptunghiulara in plan.
Dimensiunile aproximative in plan ale constructiei sunt:
-zona de parter+etaj are aproximativ 10,80 m x 4,00 m
-zona de parter inalt are aproximativ 10,80 m x 17,40 m
Structura de rezistenta a cladirii este formata din :
- diafragme longitudinale si transversale din zidarie de caramida;
- plansee din beton armat monolit peste parter, respectiv din grinzi de lemn peste etaj;
- scara monolita din beton armat;
- sarpanta din lemn ;
- infrastructura este realizata în sistem fundatii continue sub ziduri , din piatra naturala;
Finisajele interioare sunt obişnuite:
-tencuieli de cca 2,5 cm grosime la interior, zugrăveli obişnuite în culori de apă la pereţi şi
tavane;
-pardoseala din spatiile interioare este diversificata : parchet, gresie ceramica, beton mozaicat.
Finisajele exterioare:
-finisajele exterioare sunt din tencuiala simpla cu o grosime de 2,5 cm si zugraveli in culori de
apa deschise pe toate fatadele.
-fatadele exterioare au portiuni mari degradate datorita igrasiei si scurgerilor necontrolate de la
jgheaburi si burlane.
-tamplaria este din PVC.
4.4/Degradări apărute
În ceea ce priveste întreţinerea construcţiei, se apreciază că este într-o stare
satisfacatoare, dar se constata totusi deficiente datorita lipsei lucrarilor de reparatii si intretinere
si anume:
-invelitoarea din tigla ceramica este degradata, neetansa la apele meteorice;
-sistemul de preluare a apelor pluviale de pe invelitoare este degradat si chiar lipsa pe unele
portiuni;
-fatadele exterioare, in special cea principala si cea lateral dreapta, au portiuni mari cazute si
degradate datorita igrasiei si scurgerilor necontrolate de la jgheaburi si burlane;
Prin tema de proiectare lansata de catre beneficiar, prezentul proiect trateaza realizarea
urmatoarele lucrari:
a/reparatii invelitoare
-desfacerea invelitorii ceramice, a jgheaburilor şi burlanelor;
-desfacerea sipcilor de lemn existente ;
-repararea cosurilor de fum existente;
-executia unei noi invelitori din tigla ceramica pe un suport nou din doua randuri de sipci din
lemn de 4,8 x 4,8 cm;
-refacerea paziei si a streasinii din scandura sau lambriu de lemn, vopsita;
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-montarea de sorturi, glafuri, dolii, sort de jgheab, etc. din tabla plana plastisata;
-montarea unui sistem noi de jgheaburi si burlane din tabla plastisata sau PVC;
b/reparatii finisaje exterioare la fatade
-desfacerea tencuielilor deteriorate de pe fatada principala si fatada laterala dreapta;
-tratarea tencuielilor si a zidăriilor afectate de umiditate;
-refacerea finisajelor exterioare pe inălţimea soclului, cu tencuieli din mortar de ciment, in
grosime de 3-5 cm si asigurarea unui finisaj de tencuiala-strop in culoare gri;
-refacerea finisajelor exterioare, prin asigurarea termoizolarii peretilor exteriori in vederea
reducerii consumului de energie, cu placi de polistiren expandat in grosime de 5 cm, avand
Rmin=0,038 m2 K /W ;
-refacerea finisajelor exterioare, prin asigurarea termoizolarii spaletilor ferestrelor existente, cu
placi de polistiren extrudat XPS120, in grosime de 2-3 cm ;
-montarea de profile de soclu, de colt, respectiv cu picurator deasupra ferestrelor ;
-executarea finisajelor exterioare din zugraveli lavabile pe baza de rasini siliconice, pentru
exterior, in culoare deschisa;

3.4/Materialele utilizate

-tigla ceramica;
-jgheaburi si burlane din tabla plastisata;
-adeziv pentru placari cu polistiren, dibluri metalice, plasa PVC;
-polistiren expandat ignifugat, cu dimensiunile placilor de 600x1250x50 mm, cu urmatoarele
caracteristici:
-conductivitatea termica recomandata,  =0,038 W/mK, conform SR EN 12939
-rezistenta termica recomandata R =0,57..5,71 m2 K/W, conform SR EN 12939
-rezistenta la compresiune minim 80 kPa
-clasa de reactie la foc : B-s3-d1, conform SR EN 13151-1
-vopsea lavabila pe baza de rasini siliconice de exterior
4/PROTECTIA MUNCII
In cadrul lucrarilor de constructii aferente realizarii obiectivului se vor
respecta
urmatoarele regulamente si norme:
1.Legea nr.319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca ( actualizata)
2.HG nr.300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile
3.HG nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
4.Hotararea de Guvern nr. 493/12 aprilie 2006 (actualizata) privind cerințele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de
zgomot(modificata si completata de HG 601/2007);
5.Hotararea de Guvern nr. 971/26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de muncă;
6.Hotararea de Guvern nr. 1048/09 august 2006 privind cerințele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
muncă;
7.Hotararea de Guvern nr. 1051/09 august 2006 privind cerințele minime de securitate si
sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special
de afectiuni dorsolombare;
8.Hotararea de Guvern nr. 1091/16 august 2006 privind cerințele minime de securitate si
sanatate pentru locul de muncă;
9.Hotararea de Guvern nr. 1092/16 august 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti biologici in muncă;
10.Hotararea de Guvern nr. 1136/30 august 2006 privind cerințele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice;
11.Hotararea de Guvern nr. 1875/22 decembrie 2005 privind protectia sănătății si securității
lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (modificata si completata de HG
601/2007);
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12.Hotararea de Guvern nr. 1876/22 decembrie 2005 privind cerințele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (modificata si
completata de HG 601/2007);
13.Ordonanța de Urgență nr. 96/14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locul de
muncă, (modificata si completata de Legea 25/2004,OUG 158/2005);
14.Hotarârea nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la
locurile de muncă(modificata si completata de HG 1141/2004;
15.Legea nr. 186/16 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de muncă si boli profesionale;
16.Ordonanța de Urgență nr. 99/29 iunie 2000 – privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele
cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
17.Hotărâre nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative
din domeniul securității si sănătății in muncă;
18.Hotărâre nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze
imbunatatirea securității si sănătății la locul de muncă pentru salariatii incadrati in baza unui
contract individual de muncă pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la
agenti de muncă temporara;
19.Hotarare nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucratorilor (modificata si
completata de HG 37/2008, HG 1169/2011, HG 1/2012);
20.Hotarare nr. 752 din 14 mai 2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a
echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
(modificata si completata de HG 461/2006);
21.Hotarare nr. 115 din 5 februarie 2004 (actualizată) privind stabilirea cerintelor esentiale de
securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe
piata (modificata si completata de HG 809/2005);
22.Hotarare nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot
pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;
23.Lege nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicata*) privind asigurarea pentru accidente de muncă si
boli profesionale*);
24.Hotarare nr. 1.093 din 16 august 2006 (modificata si completata de HG 1/2012) privind
stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva
riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;
25.Hotarare nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
26.Hotarare nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (modificata si completata de HG1/2012) privind
stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei
lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici.
In conformitate cu toate regulamentele si normele de protectia muncii se vor respecta
urmatoarele cerinte generale de protectia muncii:
-se vor utiliza numai echipamente tehnice certificate din punct de vedere al securitatii muncii.
-executantul este obligat sa aplice prevederile cuprinse în legislatia si normele de securitate a
muncii,precum si prescriptiile din documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de
serviciu si auxiliare necesare realizarii lucrarilor.
-executantul este obligat sa execute toate lucrarile prevazute în documentatia tehnica în scopul
realizarii unei exploatari ulterioare a lucrarilor de constructii-montaj în conditii de securitate a
muncii.
-beneficiarul raspunde de preluarea si exploatarea lucrarilor de constructii-montaj în conditii care
sa asigure securitatea muncii.

Realizarea corespunzătoare a lucrărilor de reparatii prevăzute în prezenta documentaţie
vor asigura rezistenţa, durabilitatea şi stabilitatea în timp a construcţiei.
Intocmit,
ing.Circu Gheorghe
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CAIET DE SARCINI
1. DATE GENERALE ALE INVESTITIEI
Denumirea lucrarii :
REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA CAMIN CULTURAL GOLET
Amplasament :
loc.Golet, com.Bucosnita, jud. Caras - Severin
Beneficiar :
COMUNA BUCOSNITA
În acest volum sunt cuprinse “Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii”,
grupate pe capitole (grupe) de lucrări specifice lucrărilor de FINISAJE.
I. PROGRAM PENTRU URMĂRIREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR
1. REFERINŢE
• Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii;
• Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii aprobat cu Hotărârea nr. 766/1997;
• Regulamentul privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii - aprobat cu
Hotărârea nr. 766/1997;
• Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii - Hotărârea nr. 766/1997;
• Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii – aprobat cu HGR nr. 272/1994;
• Procedura privind controlul statului în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea
construcţiilor;
• C56-86 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente;
• C61-74 Instrucţiuni tehnice pentru determinarea tasării construcţiilor prin metode topografice
• P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;
• MP008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor Normativului P11799;
• C300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de execuţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii;
• Norme specifice de protecţia muncii aferente categoriilor de lucrări executate;
• STAS 1799-88 Tipul şi frecvenţa verificărilor calităţii materialelor şi betoanelor destinate executării
lucrărilor de construcţii.
2. ASIGURAREA CALITĂŢII
Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producătorilor, produselor, serviciilor, condiţiilor pe
şantier, performanţele lucrătorilor pentru a se putea obţine o lucrare de calitatea specificată în proiect şi
documentele contractului.
Se vor respecta instrucţiunile producătorilor, inclusiv ordinea operaţiilor de montaj.
În cazul în care instrucţiunile fabricilor furnizoare întră în contradicţie cu legislaţia în vigoare sau cu
documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificări înainte de începerea lucrărilor.
Se vor respecta standardele specificate, româneşti şi străine, ca o condiţie minimă pentru calitatea
lucrării.
Lucrările vor fi executate de către lucrători calificaţi, capabili să producă lucrări la nivelul cerut şi
calitatea specificată.
Se va verifica permanent ca măsurătorile pe teren să fie acelaşi cu cele indicate în desenele de
execuţie şi să fie respectate instrucţiunile producătorilor.
Materialele şi echipamentele vor fi fixate pe poziţie cu dispozitive de ancorare proiectate şi
dimensionate să reziste la vibraţii, deformări sau orice alte solicitari care pot apărea în timpul montajului
sau în exploatarea clădirii.
3. TOLERANŢE
Antreprenorul va respecta cotele prevăzute în proiect, care sunt calculate automat cu precizia de
0.001m (1mm).
La anumite categorii de lucrări, toleranţele prevăzute permit rotunjirea la 0.5 cm sau 1cm.
Se vor monitoriza toleranţele de control în timpul fabricării şi montajului produselor pentru a se
putea produce lucrări de calitate. Nu este permisă cumularea de toleranţe.

Toleranţele de pe şantier se vor conforma cu toleranţele fabricilor furnizoare. În cazul în care
instrucţiunile producătorului intră în contradicţie cu documentele contractului, se vor cere proiectantului
general clarificări înainte de începerea lucrărilor.
Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate, vor fi pre-montate înainte de fixare şi verificate
pentru conformitate cu specificaţiile corespunzătoare.
4. STANDARDE ŞI NORMATIVE
Se vor respecta standardele de referinţă româneşti şi străine, valabile la data încheierii contractului
între beneficiar şi antreprenorul general.
Pentru produsele sau procedeele de execuţie definite prin asimilare, prin profesie sau alte standarde
corelate, vor fi respectate cerinţele standard, cu excepţia situaţiilor în care sunt specificate, sau cerute prin
standardele aplicabile, condiţii mai severe.
Se vor obţine copii după standarde, în cazul unui produs care trebuie să îndeplinească anumite
caracteristici prevăzute în specificaţii.
Relaţiile contractuale, îndatoririle legale sau responsabilităţile părţilor implicate în contracte de
execuţie, precum şi cele cu proiectantul general nu vor fi alterate faţă de forma stabilită în documentele
contractului prin menţiuni sau referinţe la alte documente.
Executarea lucrărilor se va face cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice şi a legislaţiei în
vigoare în România la data execuţiei.
În mod orientativ, în continuare, sunt prezentate principalele acte normative şi reglementări tehnice.
Nemenţionarea unor reglementări nu scuteşte executantul de obligaţia respectării lor.
5. MOSTRE SCARA 1:1 REALIZATE PE ŞANTIER
Mostrele scara 1:1 vor fi executate conform prevederilor cuprinse în acest paragraf şi în specificaţiile
pentru materialele sau utilajele respective.
Se vor asambla şi construi elementele specificate cu toate dispozitivele de ancorare, elementele de
etanşare, substanţe de protecţie şi finisaje.
Mostrele scara 1:1 aprobate vor fi folosite ca element standard de comparaţie pentru restul lucrării
până la sfârşit.
După ce mostrele scara 1:1 au fost aprobate de proiectantul general şi dacă se specifică în
specificaţiile produsului să fie mutate atunci se vor muta şi se va curăţa suprafaţa respectivă.
6. SERVICIILE LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI
Beneficiarul va putea alege, angaja şi plăti serviciile unei societăţi independente, abilitate de
legislaţia în vigoare în România, să execute încercări proprii pe şantier sau în afara şantierului.
Societatea independentaă va transmite proiectantului general şi antreprenorului general rapoartele
cu rezultatele încercărilor, indicând observaţiile şi rezultatele încercărilor precum şi conformitatea sau
neconformitatea lor cu documentele contractului.
Antreprenorul general va asigura cooperarea deplină cu societatea independentă; se vor asigura
mostrele de materiale, reţelele utilizate, utilajele, uneltele, depozitarea, căile de acces şi ajutor cu forţa de
muncă atunci când este nevoie.
Proiectantul general şi societatea independentă vor fi anunţaţi cu 48 de ore înainte de momentul
stabilit pentru începerea operaţiunilor care necesită lucrări de pregătire.
Încercările executate nu vor absolvi antreprenorul general de condiţia executării încercărilor proprii,
în conformitate cu legislaţia tehnică în vigoare în România.
În situaţiile când trebuie făcute din nou încercări din cauza neconformităţii cu condiţiile specificate,
acestea trebuie făcute de aceeaşi societate independentă, pe baza instrucţiunilor date de proiectantul
general.
7. INSPECŢII DE CALITATE
Beneficiarul va putea alege, angaja şi plăti serviciile unei societăţi independente care să execute
inspecţia de calitate pe şantier sau în afara şantierului.
Rapoartele vor fi transmise de societatea independentă beneficiarului şi antreprenorului general,
indicând observaţiile şi rezultatele inspecţiilor precum şi conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul
şi documentele contractului.
Antreprenorul general va asigura cooperarea deplină cu societatea independentă; se va asigura
accesul şi ajutor cu forţa de muncă, atunci când este necesar.
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Proiectantul general şi societatea independentă vor fi anuntaţi cu 48 de ore înainte de momentul
stabilit pentru începerea operaţiunilor care necesită lucrări de pregătire.
Inspecţiile nu vor absolvi antreprenorul general de execuţia lucrărilor în conformitate cu proiectul şi
documentele contractului.
8. SERVICIILE PRODUCĂTORILOR PE ŞANTIER
Atunci când este menţionat în specificaţii că este necesar, producătorii de materiale şi utilaje trebuie
să asigure prezenţa unui colectiv calificat care să supravegheze condiţiile existente pe şantier, montajul,
calitatea lucrărilor, punerea în funcţiune, încercările, reglajele utilajelor, după necesităţi, precum şi iniţierea
personalului de exploatare, atunci când este necesar.
Cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activităţii se vor transmite proiectantului general
atestările persoanelor cu funcţia de a observa lucrările pe şantier. Angajarea acestor persoane va fi supusă
aprobării beneficiarului.
Vor fi raportate observaţiile şi deciziiile luate pe şantier sau instrucţiunile suplimentare transmise
pentru montaj, în cazul când contravin instrucţiunilor scrise ale producătorilor.
9. INSPECŢIA CONSULTANTULUI ŞI A INVESTITORULUI
Antreprenorul este obligat să asigure accesul şi toate facilităţile pentru a permite Proiectantului
General şi Investitorului sau a reprezentanţilor acestora să-şi indeplinească în mod corespunzator inspecţia
pe şantier, ori de câte ori aceştia le solicită pe timpul derulării contractului.
II. ORGANIZARE DE ȘANTIER
1. VERIFICARE AMPLASAMENT
a. Se vor verifica condiţiile existente pe şantier pentru a se confirma că sunt acceptabile pentru ca lucrarea
care urmează să se desfăşoare în condiţii optime şi în concordanţă cu datele preliminare luate în
considerare în proiectare. Începerea unei lucrări noi înseamnă acceptarea condiţiilor existente.
b. Se va verifica existenţa tuturor utilităţilor și buna lor funcţionare, dacă îndeplinesc caracteristicile
necesare acestui tip de lucrare şi sunt aşezate în poziţie corectă.
2. BORNE ŞI COTE DE NIVEL
a. Proiectantul general şi Investitorul vor preda Antreprenorului General, pe amplasament, în conformitate
cu planurile de trasare, reperele de identificare a suprafeţelor de trasare, respectiv coordonatele şi cotele
acestora.
b. Antreprenorul are obligaţia să verifice valoarea cotelor de nivel şi să facă cunoscut Investitorului, în scris,
în cazul în care se constată erori sau deviaţii.
3. ÎMPREJMUIREA ŞANTIERULUI
a. Investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului suprafaţa de teren liberă de orice
obligaţii, necesară activităţii de şantier, având obligaţia de a fixa pe şantier limitele acestuia.
b. Antreprenorul în înţelegere cu Investitorul are obligaţia de a împrejmui parţial sau total pe durata
derulării contractului, teritoriul şantierului, pentru a-l proteja de accesul publicului, de circulaţia rutieră sau
de vagabondajul animalelor.(Se preferă împrejmuirea realizată cu panouri pline.)
c. Împrejmuirea va avea de regulă o singură poartă de acces în incintă, în scopul asigurării unui control
eficient asupra circulaţiei în şantier. În cazuri bine justificate se admite şi existenţa unei a doua intrări.
d. Antreprenorul este obligat să asigure parapeţi şi semnalizatoare în jurul tuturor zonelor de lucrări
deschise, să construiască podeţe provizorii, acolo unde se iveşte necesitatea, pentru a evita accidentele de
muncă şi pentru a permite accesul personalului de lucru şi al vehiculelor.
e. În cazul în care Antreprenorul are nevoie de spaţiu suplimentar de lucru sau pentru depozitarea
materialelor, în scopul aducerii la îndeplinire a contractului, va întreprinde demersuri proprii, de comun
acord cu Investitorul, acesta din urmă suportând toate cheltuielile şi taxele pentru folosirea temporară a
acestor terenuri.
f. Nu se admite începerea lucrărilor fără realizarea împrejmuirii şantierului.
g. Antreprenorul este obligat la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces, a
circulaţiilor sau a reţelelor de utilităţi a terenurilor limitrofe prin depozitarea de echipament, materiale sau
alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din vina proprie.
4. TRASAREA LUCRĂRILOR
a. Antreprenorul are obligaţia de a materializa pe şantier axele principale ale bazei de trasare a obiectelor.
b. Antreprenorul are sarcina de a trasa limitele obiectelor, în funcţie de axele principale ale bazei de trasare.
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c. Antreprenorul este răspunzător de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Investitor.
d. Trasarea lucrărilor va fi verificată de Proiectant, în care scop Antreprenorul este obligat să protejeze şi să
păstreze cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
e. După verificarea trasării lucrărilor de către Proiectant, Antreprenorul va pregăti un desen în trei
exemplare pentru a fi aprobat de Investitor.
f. Un exemplar aprobat va fi returnat Antreprenorului, celelalte două fiind împărţite între Investitor şi
Proiectant.
g. Orice modificare a planului de trasare aprobat, cerută de Investitor, va fi făcută de Antreprenor şi trimisă
la aprobare după procedura standard prevăzută mai sus.
h. Antreprenorul va păstra la dosar atât planurile de trasare, aprobate, cât şi planurile ulterioare, modificate
şi aprobate de Investitor, în vederea includerii lor în cartea construcţiei.
5. CURĂŢENIA ŞANTIERULUI
a. Pe toată durata şantierului, incinta acestuia, construcţiile de organizare, cât şi acelea care fac parte din
contract, vor fi ţinute în permanenţă în stare de curăţenie.
b. Antreprenorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare ale organelor sanitare, ale poliţiei
şi ale municipalităţii, în scopul asigurării unui climat de ordine în desfăşurarea lucrărilor.
6. INSPECŢIA PROIECTANTULUI ŞI A INVESTITORULUI
a. Antreprenorul este obligat să asigure accesul şi toate facilităţile pentru a permite Proiectantului şi
Investitorului sau a reprezentanţilor acestora, să-şi îndeplinească în mod corespunzător inspecţia pe şantier,
ori de câte ori aceştia le solicită pe timpul derulării contractului.
b. Proiectantul şi Investitorul vor notifica Antreprenorului ziua şi ora când intenţionează să efectueze
inspecţia în perioada de garanţie.
c. Antreprenorul este obligat să fie reprezentat la inspecţie, la data şi la ora notificată, de un reprezentant
autorizat, cu răspundere pentru măsurile ce urmează să fie luate.
d. Orice notificare se consideră că este făcută în momentul în care reprezentantul Investitorului sau al
Proiectantului depune pe biroul responsabilului tehnic nota scrisă, pe care acesta semnează de primire,
marcând inclusiv data, pe copia notei.
7. TĂIEREA ŞI DEMOLAREA LUCRĂRILOR EXISTENTE
a. Acolo unde sunt lucrări existente care trebuie demolate parţial sau total, Antreprenorul se va asigura că
demolarea sau tăierea este făcută în aşa fel încât să nu aducă nici o stricăciune structurilor adiacente.
b. Înaintea începerii demolării, Antreprenorul va depune spre aprobare reprezentantului autorizat al
Proiectantului General metoda pe care şi-o propune să o folosească.
c. Nici o lucrare nu va fi permisă în acest sens până când nu s-a obţinut aprobarea scrisă a Proiectantului
General.
8. ASIGURAREA TRANZITĂRII DEBITULUI DE APE UZATE PRIN INSTALAŢIILE
EXISTENTE
a. Antreprenorul este obligat să nu întrerupă debitul de ape menajere în zona şantierului sau în alt punct al
acestuia.
b. În cazul în care este necesară devierea canalelor pe alt traseu, această lucrare va fi astfel realizată încât
trebuie să asigure tranzitarea dintr-o parte în alta a devierii, să evite orice risc al poluării cursurilor de apă
sau al pânzei freatice, ori alterarea mirosului din zona respectivă. Lucrările de acest tip se vor ataca numai
după aprobarea scrisă a Proiectantului General.
c. Orice canale sau instalaţii existente efectuate sau avariate de activitatea Antreprenorului în derularea
contractului, vor fi restaurate de acesta la starea iniţială, pe cheltuiala sa.
9. STRUCTURA DE ORGANIZARE A ŞANTIERULUI
a. Antreprenorul este obligat să asigure o structură de organizare care cuprinde personal calificat calitativ,
cu experienţă şi bine dotat numeric, pentru a asigura respectarea riguroasă a programului de construcţii şi
prevederile contractului.
b. Antreprenorul trebuie să comunice Investitorului numele "Responsabilului Tehnic", care trebuie să fie
atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrările din partea Antreprenorului.
c. Antreprenorul va include în organizarea de şantier şi o grupă de management pentru realizarea
contractului în condiţii cât mai bune.
d. Grupa de management va fi condusă de responsabilul tehnic, care va fi un inginer cu experienţă în
realizarea de proiecte similare.
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e. Personalul ajutător care alcătuieşte grupa de management, va fi numeric dimensionat în funcţie de
amplasarea şi complexitatea lucrării, având experienţa şi cunoştinţele necesare.
f. Între îndatoririle grupei de management vor fi incluse următoarele:
• pregătirea planificării, a programelor de lucru şi a relaţiilor cu autorităţile publice;
• supravegherea continuă a lucrărilor şi anticiparea factorilor care sunt posibili să afecteze derularea în
timp a contractului;
• elaborarea propunerilor pentru modificarea planificării din cauze care s-au ivit pe parcurs;
• aprecierea continuă a metodelor şi rutinelor Antreprenorului, relative la viteza de execuţie şi efectul lor
asupra eficienţei îndeplinirii contractului;
• planificarea anticipată pentru necesarul de resurse, luându-se în considerare posibilele lipsuri şi întârzieri
în ajungerea pe şantier a materialelor şi găsirea de soluţii pentru a evita stagnările cauzate din aceste
motive;
• culegerea şi prelucrarea informaţiilor necesare la întâlnirile de lucru cu Antreprenorul şi Proiectantul.
10. CURĂŢENIA FINALĂ A ŞANTIERULUI
a. La terminarea lucrărilor Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţii, surplusul de
materiale, ambalaje, deşeurile şi lucrările provizorii.
b. Antreprenorul nu se va considera că a terminat până când procesul verbal de recepţie finală nu va fi
semnat şi de Proiectant, care trebuie să ateste că lucrările au fost executate conform contractului, caietului
de sarcini şi dispoziţiilor Proiectantului.

LUCRĂRI DE DESFACERE
I. GENERALITĂŢI
1. OBIECTUL SPECIFICAŢIEI
Operaţiunile de desfaceri se referă la desfacerea îngrijită a unor elemente de construcţie cum sunt
învelitorile, compartimentările, demontarea unor porţiuni de zidărie, demontarea unor confecţii din lemn
sau metal cum sunt uşile şi ferestrele, precum şi demontarea schelelor şi eşafodajelor de lucru. La
demontarea elementelor cât şi a schelelor şi eşafodajelor, se urmăreşte protejarea finisajelor şi a celorlalte
componente ale construcţiei, cât şi recuperarea unor materiale sau sisteme constructive (sau părţi din
acestea) pentru a fi reutilizate sau refăcute.
Se vor respecta cu stricteţe normele de protecţie a muncii în vigoare.
Se vor aplica prescripţiile Ghidului metodologic MLPAT (Ordinul 76/N/1997).
2. STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ
• NP 55-8 Normativ cadru provizoriu privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor
• 34/75 şi 60/1975 Norme republicate de protecţia muncii, aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul
Sănătăţii şi completate cu ordinul 110/1977 şi 39/1977
• 1233/D/1980 Norme de protecţia muncii în activitatea de construcţii – montaj
• 290/1977 Norme generale de protecţia contra incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi
instalaţiilor.
II. RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE ANTERIOR, COORDONAREA ŞI INTERFAŢA CU ALTE
SPECIALITĂŢI
Se vor avea în vedere:
• curăţirea şantierului;
• trasarea/ marcarea lucrărilor şi a zonelor afectate de desfaceri cu protejarea elementelor ce trebuie să
rămână intacte;
• protejarea zonelor de acces în care se execută desfacerea/ dezafectarea;
• avertizarea asupra locului şi trecerii periculoase prin tăbliţe indicative;
• întreruperea reţelelor de alimentare cu apă, electricitate, încălzire, gaze, canalizare;
• instruirea muncitorilor privind normele de tehnică a securităţii în muncă şi întocmirea fişelor de instructaj.
III. MATERIALE ŞI PRODUSE
Vor fi stabilite conform tehnologiei de lucru în funcţie de specificitatea fiecărei lucrări în parte.
• apa: pentru stropiri de evitare a formării prafului;
• plasa de protecţie (unde este cazul);
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folia de polietilenă;
scotch.
Din operaţiunea de desfacere provin deşeurile şi molozul ce vor fi evacuate către locul special
amenajat prin documentaţia de organizare a şantierului, dar şi elemente de construcţie ce prin aprobarea
Beneficarului şi a Proiectantului vor fi depozitate în condiţii de siguranţă pentru a fi refolosite, refăcute sau
revalorificate.
IV. ECHIPAMENT
Operaţiunea de desfacere va fi executată cu echipamente specifice fiecărui tip de lucrare în parte şi
în concordanţă cu tehnologia specifică folosită. (dălţi, ciocane, răngi, lopeţi, tobogan de evacuare etc.).
Tehnologia de lucru în cazul operaţiunilor de desfaceri diverse se stabileşte de către personalul tehnic de
şantier, funcţie de specificitatea fiecărei lucrări în parte, eventual prin consultarea proiectantului pentru
situaţii deosebite.
V. TRANSPORT
Molozul va fi evacuat prin tobogane, transportat cu roaba, containerizat şi/ sau transportat auto la
locul indicat de Primărie.
VI. EXECUŢIA LUCRĂRILOR
Se execută manual, de către personal instruit în lucrări de consolidare/ desfacere, în condiţii
incomode de lucru, cu deosebită atenţie, sub supravegherea directă a personalului tehnic de şantier
atestat.
Se va evita producerea în exces a vibraţiilor şi prafului.
Tehnologia de lucru în cazul operaţiunilor de desfaceri diverse se stabileşte de către personalul
tehnic de şantier, funcţie de specificitatea fiecărei lucrări în parte, eventual prin consultarea proiectantului
pentru situaţii deosebite.
Sunt conţinute transportul pe verticală şi orizontală a materialelor rezultate, precum şi depozitarea
acestora la marginea punctului de lucru sau a zonei de organizare de şantier.
Este conţinută înregistrarea operaţiunilor în ataşamentul lucrărilor.
Ordinea de desfacere a lucrărilor de construcţii va fi în principiu inversă operaţiunilor de montaj.
Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a proteja vecinătăţile împotriva:
• transmisiei vibraţiei puternice sau a şocului;
• împuşcările cu materiale;
• degajările puternice de praf.
Execuţia desfacerilor va fi condusă de către cadre tehnice cu experienţă.
Înainte de începerea desfacerilor întregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit
asupra procesului tehnologic, succesiunea operaţiilor şi fazelor de execuţie, asupra măsurilor specifice de
protecţia muncii decurgând din natura acestor operaţii şi tehnicile care se aplică în vederea recuperării
corespunzătoare a materialelor rezultate.
Principalele operaţiuni la desfaceri sunt următoarele:
• localizarea şi marcarea elementului (suprafata, porţiune, obiect) ce urmează a fi desfăcut;
• desfacerea propriu-zisă (desfacere îngrijită unde este cazul);
• evacuarea molozului prin tobogane, mecanizat, transportat cu roaba, containerizat şi transportat auto la
locul indicat de Primărie;
• conservarea elementelor recuperate până la refacere/refolosire.
Desfacerile se vor face de regulă, de sus în jos şi pe tronsoane.
În timp de polei, ceaţă, vânt cu intensitate mai mare de gradul 6, ploaie torenţială sau ninsoare
puternică, indiferent de temperatura aerului, execuţia lucrărilor de desfaceri la faţade sau învelitoare se vor
întrerupe. Molozul se va evacua pe cât posibil în aceeaşi zi.
VII. CONTROLUL CALITĂŢII
Nu se admit zone insuficient curăţate sau distrugeri ale unor părţi importante structural sau
arhitectural ale construcţiei.
VIII. MĂSURAREA LUCRĂRILOR
La metru cub în cazul desfacerilor masive ale tuturor tipurilor de zidării şi betoane, precum şi
altele măsurabile astfel. La metru pătrat pentru desfacerea tencuielilor, pavimente diverse, învelitorilor,
tavanelor false, tâmplăriilor, parapetelor, precum şi altele măsurabile astfel. La metru liniar pentru
jgheaburi, burlane, trepte, borduri, conducte de instalaţii, precum şi altele măsurabile astfel. La bucată
•
•
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pentru piese deosebite, baluştrii, stâlpi, elemente scară, piese din instalaţii, precum şi altele măsurabile
astfel.
IX. RECEPŢIA LUCRĂRII
Se verifică dacă desfacerile sunt făcute numai în zonele precis indicate de către proiectant şi dacă
nu au fost distruse componente valoroase ale construcţiei.
Verificările se fac în timpul şi după terminarea lucrărilor, pe sectoare şi zone.

LUCRĂRI DE TERMOIZOLAȚII
I. GENERALITĂŢI
1.OBIECTUL SPECIFICAŢIEI
Prezentul caiet de sarcini se aplică la execuţia pe şantier a lucrărilor de izolaţii (termoizolaţii) şi
cuprinde condiţiile tehnice pentru:
• materiale necesare
• pregătirea, transportul şi punerea în operă a materialelor de izolaţii
• controlul calităţii materialelor, a lucrărilor executate şi a straturilor şi dimensiunilor indicate în proiect.
În cursul execuţiei lucrărilor de izolaţii nu se va face nici o derogare de la prevederile prezentelor
prescripţii fără aprobarea prealabilă - în scris - a Proiectantului.
Constructorul şi Beneficiarul sunt obligaţi să respecte în afara caietului de sarcini toate prevederile
standardelor, instrucţiunilor tehnice şi normativelor în vigoare la data execuţiei lucrărilor. Materialele
introduse în lucrare vor corespunde calitativ prevederilor din normele în vigoare sau a altor norme
agrementate în România, atestate de certificate de calitate, agremente şi fişe tehnice livrate de producător.
Executantul prin laboratorul sau de şantier sau prin colaborarea cu unităţi de specialitate va efectua
toate încercările şi determinările rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Executantul este obligat să asigure toate măsurile tehnologice şi organizatorice care să conducă la
respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune
întreruperea lucrărilor şi anunţarea Proiectantului pentru că de comun acord să se ia măsurile de remediere
ce se impun.
2. STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ
Acolo unde există contradicţii între recomandările prezentelor specificaţii şi cele din standardele şi
normativele enumerate mai jos vor avea prioritate aceste specificaţii.
STANDARDE
• STAS 6472/3-89 Fizica construcţiilor. Termodinamica. Calculul termotehnic al elementelor de construcţie
ale construcţiilor.
• STAS 6472/4-89 Fizica construcţiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de construcţie la difuzia
vaporilor de apă.
• STAS 5912-89 Materiale de construcţii omogene. Determinarea conductivităţii termice.
• STAS 6156-86 Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale.
Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică.
• SR 137:95 - Materiale hidroizolatoare bitumate. Reguli şi metode de verificare.
• SR 138-94 - Carton bitumat.
• STAS 661-71 - Chit de bitum filerizat cu var hidratat şi fibre de celuloză (CELOCHIT).
• SR 1046:1997 Pânză bituminatã
• SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton
• STAS 3 789-86 - Hârtie Kraft de 125 g/m2.
• STAS 6800-91 - Grund pentru protecţia conductelor metalice îngropate (CITOM).
• STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale şi lucrări de hidroizolaţii în construcţii.
• SR 7916:1996 - Împâslitura din fibre de sticlă bitumată.
• SR 8877-1:2007 Lucrări de drumuri. Partea : Emulsii bituminoase cationice. Condiţii de calitate
• STAS 10546-76 - Bitum cu adaos de cauciuc.
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STAS 11342-79 - Emulsii bituminoase anionice cu rupere lentă pentru hidroizolaţii.
NORMATIVE
• P 118-83 Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului.
• 113-94 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de încălzire.
• C56-86 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.
• C107-82 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri (în curs de
revizuire).
• C104/2-94 “Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădiri cu altă destinaţie
decât cele de locuit “
• P 122-89 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale
şi tehnico-administrative.
• Legea 10-95 Legea calităţii în construcţii
• HG nr. 273/1994 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
• HG nr.728/1994 Regulament privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii.
• Ordin 9/n/15.03.1993 Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. Normativ cadru de
acordare a echipamentulul individual de protecţie.
• C 112-86 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la lucrările
de construcţii şi completările acestea.
• C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor
• C107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact cu solul;
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (una dintre cele 6 exigenţe esenţiale continute în lege
este “izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie” – exigenţa F)
• C107/0-02 Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri - (Revizuire
C107- 82);
• C107/2 Normativ privind calculul coeficienţilor de izolare termică la clădirile cu altă destinaţie decât cea
de locuit;
• C107/6-2002 normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de
construcţie (înlocuieşte STAS 6472/4)
• C107/7-02 Normativ pentru proiectare la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor (Revizuire NP200/89)
• C112-86 amorsaj cu soluţie bituminoasă
• C224-86, C138-80, NTR 943-80, Ordin IGSIC nr. 70/2.08.89, C259-1982, NP 40/84
• C107/82 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la construcţii
• C191-85 Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică a acoperişurilor clădirilor de locuit şi social culturale
cu cenuşă şi zgură de termocentrală
• C203/3-85 (335/86) Normativul de îmbunătăţire a protecţiei termice la clădiri afectate de fenomenul de
condens prin aplicarea de plăci termoizolatoare tip IZOBLASIN
3. MOSTRE ŞI TESTĂRI
Antreprenorul va prezenta spre aprobare către Proiectant şi Beneficiar, fişele şi agrementele tehnice
ale materialelor şi certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate.
Certificate
Contractorul va furniza Arhitectului:
a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare
b) Buletine de laborator executate de fiecare dată când este necesar să se schimbe furnizorul unui material.
c) Certificate de calitate pentru materiale folosite.
Costul testelor
Toate costurile aferente testării şi asigurării rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dacă sunt
cerute prin specificaţii sau de către Proiectant, se vor suporta de Antreprenor, adică se vor include în
preţurile unitare pentru lucrările de izolare.
Se vor prezenta spre avizare Beneficiarului şi Proiectantului mostre de izolaţii.
Toate materialele şi accesoriile puse în operă trebuie să fie agrementate.
De comun acord Proiectant – Beneficiar se vor stabili tipurile de materiale folosite.
II.RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE ANTERIOR LUCRĂRILOR DE IZOLAŢII, COORDONAREA
ŞI INTERFAŢA CU ALTE SPECIALITĂŢI
•
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Antreprenorul lucrărilor de izolaţii va trebui să se sincronizeze cu celelalte specialităţi, în scopul
obţinerii de la aceştia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrărilor lor pentru a putea în cunoştinţă de
cauză realiza lucrările sale de execuţie.
Începerea executării izolaţiilor se va face numai după verificarea execuţiei următoarelor lucrări ca
suport:
• montare elemente structurale (sprijiniri, pane, contravântuiri etc.)
• executare închideri exterioare perimetrale
• montare învelitoare
• executare atice şi parapeţi
• montarea oricăror instalaţii exterioare a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora calitatea izolaţiilor.
La recepţie se verifică respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigură
rezistenţa şi stabilitatea, a abaterilor, a pozitionării elementelor faţă de axe, grinzi şi centuri.
Elementele care nu îndeplinesc condiţiile de calitate se demolează şi se refac corect. Acest lucru
decalând începerea executării izolaţiilor până în momentul în care se va asigura suportul necesar.
Recepţia preliminară se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt
complet terminate, toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
Comisia de recepţie examinează lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi
de calitate de execuţie, precum şi constatările în cursul execuţiei de către organele de control.
Se încheie proces verbal de recepţie conform prevederilor în vigoare specificându-se eventualele
remedieri necesare.
Plecând de la planurile generale de arhitectură şi de la planurile sale, antreprenorul care va executa
izolaţiile va trebui să-şi realizeze lucrările în perfectă sincronizare cu celelalte părţi.
III. MATERIALE ŞI PRODUSE
Calitatea materialelor şi nivelul de execuţie va fi în conformitate cu STAS 12025/81, STAS 2355/87,
STAS 137/78, STAS 5838/76, STAS 5838/78, STAS 5838/80, STAS 138/80, STAS 2355/85, STAS 2355/87,
STAS1030-85, C 107-82, C142-85, C216-83, C203-91, C112-86, C 217-83, C125-87, C56-85, P121-80,
C246-93, C107-82, precum şi standardelor şi normativelor care prevăd în legătură conexă, condiţii de
realizare a unei calităţi conform cu aceste acte normative.
Laboratorul executantului va ţine evidenţa calităţii materialelor izolatoare prin:
• certificate de calitate de la fabrica producătoare
• rezultate ale determinărilor efectuate la laborator.
Nu se admite punerea în execuţie a materialelor deteriorate (din cauza manipulărilor) sau cu
termene de garanţie expirate.
Producatorul sistemului şi implicit montatorul acestuia vor da garanţie atât materialelor componente
cât şi sistemului de termo/hidroizolaţie în totalitatea sa pentru minim 10 ani.
În funcţie de producătorul sistemului, straturile propuse pot diferi de cele indicate în Proiectul Tehnic,
urmând ca structura şi modul de punere în operă a acestora să fie prezentate Proiectantului General şi
Beneficiarului pentru aprobare. Acestea vor fi însoţite de detalii de execuţie, fişe şi agremente tehnice şi
certificatele de calitate pentru toate materialele şi tehnologiile utilizate.
În alegerea materialelor se va ţine cont de calitatea, caracteristicile mecanice, rezistenţa la foc şi
clasa de combustibilitate a elementelor de construcţie existente precum şi de tehnologiile de execuţie.
Materialele vor respecta prevederile din Scenariului de securitate la incendiu şi din documentaţia vizată
spre neschimbare de către ISU.
IV. EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE IZOLAŢII
1. EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE TERMOIZOLAŢII LA FAŢADE
Execuţia lucrărilor de izolaţii se va face numai după recepţionarea lucrărilor de:
• confecţii metalice
• etanşeizări antifoc
• închideri / decupare goluri
• a lucrărilor de instalaţii a căror execuţie ulterioară ar putea afecta execuţia lucrărilor de izolaţii.
Se va verifica poziţia şi alcătuirea corectă a traseelor de instalaţii şi a golurilor situate pe învelitoare
sau faţadă.
Condiţii de calitate: execuţia se va face cu respectarea strictă a etanşeităţii, acordându-se o atenţie
deosebită eliminării zonelor de discontinuitate susceptibile de a forma punte termică şi condens.
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MATERIALE PENTRU TERMOIZOLAŢII
Se vor utiliza materiale care trebuie să corespundă condiţiilor tehnice de calitate conform
standardelor în vigoare.
Sortimentele uzuale, caracterizarea acestora, domeniul şi condiţiile de utilizare, ca şi condiţiile
tehnice de livrare, recepţie şi control ale materialelor trebuie să corespundă standardelor specifice.
Materiale
•
Polistiren expandat 5 cm – se va folosi la placare fatade
LUCRĂRI PREMERGĂTOARE
Termoizolaţia se aplică la exterior, pe suport solid, curat, uscat, cu abaterile dimensionale maxime
precizate în caietul de sarcini specific lucrărilor legate de startul suport.
PUNEREA ÎN OPERA PROPRIU-ZISĂ
Plăcile termoizolante se fixează cu adeziv şi dibluri.
Adezivul se întinde cu partea plană a unui şpaclu cu dinţi, iar ulterior se face zimţuirea suprafeţei
utilizând partea cu dinţi.
Zonele de îmbinare (marginile) între plăci trebuie să rămână fără adeziv.
Lipirea cu adeziv pe întreaga suprafaţă se utilizează numai la suprafeţele netede.
În zonele de colţ se recomandă dispunerea ţesută a plăcilor izolatoare. După uscarea adezivului,
proeminenţele se înlătură prin tăiere cu cutter-ul. Rosturile dintre plăci se umplu cu spumă poliuretanică
sau cu pene din material izolant. Capetele plăcilor dinspre ferestre, respectiv uşi, se prevăd cu bande de
acoperire a rosturilor.
Găurile pentru dibluri se fac cu maşina de gaurit iar introducerea acestora se face prin lovire sau
înşurubare.
Dibluirea se realizează cel mai devreme la doua zile de la lipirea cu adeziv. Lungimea diblului se
alege în funcţie de caracteristicile suprafeţei de bază la faţa locului.
Se vor aplica minimum 5 dibluri/mp în câmp, iar la zona de margine vor fi 12 dibluri/mp. Lăţimea
zonei de margine va fi specificată de producator.
INFLUENŢA CONDIŢIILOR METEOROLOGICE
Lucrările nu se execută la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara. Lucrările de
izolaţii nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vânt puternic.
Lucrările de izolatţii se aplică numai pe suport uscat.
Materialele utilizate la lucrările de izolaţii se depozitează în medii uscate şi încălzite.
V. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR
Pentru asigurarea calităţii lucrărilor, se va efectua un control tehnic permanent de către constructor
şi beneficiar, care au sarcina de a urmări sistematic executarea lucrărilor de izolaţii.
1. VERIFICĂRI CE SE EFECTUEAZĂ ÎNAINTE DE A ÎNCEPE EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE
IZOLAŢII
Suprafaţa suport trebuie să fie netedă, fără asperităţi şi fără contrapante.
Constau în calitatea şi caracteristicile materialelor şi produselor aprovizionate. Recepţia materialelor ce vor
fi introduse în operă se va face pe baza documentelor de calitate (certificatele de conformitate, fişele de
transport, agrementul tehnic - dacă este cazul). Verificarea calităţii se face prin: examinare vizuală,
încercări pe probe în condiţiile prevăzute de standarde şi de caietul de sarcini. Se vor respecta indicaţiile
producătorului privind depozitarea şi aplicarea produselor prevăzute în documentele însoţitoare.
Calitatea stratului suport pentru hidroizolaţii:
• uscarea în limite care să nu afecteze calitatea lucrărilor ulterioare;
• suprafeţele din beton: abaterile nu vor depăşi +/- 10 mm.
• nu se admit urme de noroi, grăsime, praf.
• umiditatea va fi de sub 3%. Dacă umiditatea stratului suport depăşeşte limitele admise, execuţia
izolatţiilor este interzisă
• abaterile de la planeitate sub 3 mm
• asperităţi mai mici de 2 mm.
• limitarea tasărilor la plăcile rigide din vată minerală în timpul depozitării şi montajului.
Calitatea stratului suport pentru termoizolaţii:
• abaterile de la planeitate sub 3 mm
• stabilitatea stratului suport
• respectarea pantei stabilite prin proiect în cazul învelitorii.
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2. VERIFICĂRI ÎN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE IZOLAŢII ŞI A LUCRĂRILOR DE
IZOLAŢII EXECUTATE
•
Dacă este respectată procedura tehnică de execuţie a constructorului;
•
Dacă este respectat proiectul şi detaliile de execuţie;
•
Dacă s-au respectat dimensiunile, poziţiile şi formele punţilor termice prevăzute în proiect;
•
Dacă s-au executat etanşări în dreptul străpungerilor accidentale sau tehnologice;
•
Dacă termoizolaţia se execută prin lipire aceasta se va fixa suplimentar şi cu ajutorul unor cleme pe
contur.
VERIFICAREA ŞI SUPRAVEGHEREA PUNERII ÎN OPERĂ
• menţinerea la cotele din proiect.
• poziţia şi dimensiunile golurilor şi străpungerilor.
• orizontalitatea şi verticalitatea suprafeţelor, considerându-se următoarele abateri maxime: 3 mm/m, şi 30
mm pe întreaga clădire
• abateri de la planeitate 3mm/m
• respectarea pantei stabilite prin proiect
• respectarea condiţiilor de etanşeitate, impermeabilitate şi continuitate impuse prin caietul de sarcini şi
normativele în vigoare.
Se verifica respectarea tehnologiilor de execuţie.
La izolaţiile hidrofuge, se verifică starea de umiditate a suportului, lipirea corectă a foilor, lăţimea de
petrecere a foilor, respectarea direcţiei de montaj a foilor, realizarea comunicării cu atmosfera a stratului de
difuzie.
La izolaţiile termice se verifică regularitatea plăcilor, densitatea şi grosimea materialelor, deschiderea
rosturilor, continuitatea barierelor contra vaporilor.
La izolaţiile învelitorii se verifică evitarea legăturilor rigide între straturile protejate şi etanşarea
străpungerilor.
În timpul execuţiei diverselor straturi, cât pi după aceasta, se vor lua măsurile ce se impun pentru
protecţie: condiţii de temperatură şi umiditate, protecţia la şoc, izbituri şi distrugeri. După predarea
fronturilor de lucru executantul are obigaţia de a proteja suprafaţa învelitorii pe zonele de lucru, trafic şi
depozitare pentru a evita distrugerea acesteia pe percursul şantierului. În caz de distrugeri/degradări ale
învelitorii rezultate în urma lucrărilor efectuate pe suprafaţa acesteia executantul este direct răspunzător iar
reparaţiile (aducerea la starea iniţială) cad în sarcina acestuia fără a fi considerate lucrări suplimentare.
Continuitatea şi aderenţa de stratul suport a izolaţiilor se vor verifica prin metode nedistructive
(vizual, uşoara ciocănire etc.).
De asemenea se va încheia proces verbal de lucrări ascunse. Pentru
asigurarea calităţii lucrărilor, se va efectua un control tehnic permanent de către constructor şi beneficiar,
care au sarcina de a urmări sistematic executarea lucrărilor de izolaţii.
3. VERIFICĂRI LA SFÂRŞITUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE IZOLAŢII TERMICE
Dacă parametrii climatici interiori (temperaturi, umidităţi relative) corespund proiectului în limitele
admisibile.
Dacă nu apare condens în dreptul punţilor termice.
VI. MĂSURARE ŞI DECONTARE
Preţul unitar cuprinde toate materialele şi accesoriile cuprinse în sistem.
Decontarea se face la suprafaţă în metri pătraţi, conform cantităţilor real executate.
VII. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Recepţia lucrărilor de izolaţii se efectuează în două etape:
•
preliminară
•
finală.
1. RECEPŢIA PRELIMINARĂ
Receptia preliminară se face pe faze de lucrări, la cererea beneficiarului, dar la cel puţin 50 metri
pătraţi.
La recepţie se verifică:
• respectarea standardelor;
• respectarea dimensiunilor din proiect;
• numărul şi grosimile stratului aplicat prin sondaje;
• continuitatea stratului izolator;
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stabilitatea stratului izolator.
Verificăţrile se efectuează înainte de execuţia finisajului, iar rezultatele se înscriu în procesul verbal
de lucrări ascunse.
Nu se admit umflături, crăpături, urme vizibile de reparaţii locale, discontinuităţi, urme de opriri ale
lucrului.
Comisia de recepţie examinează lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi
de calitate de execuţie, precum şi constatările în cursul execuţiei de către organele de control. Se încheie
proces verbal de recepţie conform prevederilor în vigoare specificându-se eventualele remedieri necesare.
În zonele cu defecte majore lucrările se refac integral.
2. RECEPŢIA FINALĂ
Va avea loc după expirarea perioadei de garanţie şi se va face în condiţiile respectării condiţiilor în
vigoare precum şi a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
VIII. PREVEDERI FINALE
Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectării de către constructor şi
de către beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul
caietului de sarcini şi care sunt în vigoare la data execuţiei lucrărilor.
•

LUCRARI DE TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE
EXECUTATE PE TERMOSISTEM
GENERALITATI
Prezentul capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru realizarea tencuielilor exterioare executate pe
termosistem, la zidarii din caramida, b.c.a., beton, structuri din lemn (sau similar) inclusiv tencuiala si
finisajul vizibil (tencuieli decorative acrilice sau siliconice, tencuieli din piatra naturala, placaje, vopsitorii
lavabile pe glet de exterior, etc).
Capitolul mai cuprinde realizarea sistemului termoizolator, alcatuit din polistiren expandat ignifugat,
plasa din fibre de sticla inglobata in mortar, diblurile de fixare, mortarul adeziv, precum si coltare metalice la
colturi si goluri (usi, ferestre).
Acest sistem termoizolator, reduce semnificativ costurile de energie pentru incalzirea spatiilor, prin
cresterea temperaturii suprafetei interioare a peretelui. Reducerea cu numai un grad a temperaturii
necesare pentru incalzire, conduce la o 10 economie de energie de 6%.
STANDARDE SI NORMATIVE
C18-83 – normativ pentru executarea tencuielilor umede
C17-83 – instructiuni tehnice privind prepararea mortarelor
MATERIALE UTILIZATE
Se vor folosi numai materiale noi existente pe piata agrementate tehnic conform cerintelor
standardului ISO 9001:2001 si anume:
- polistiren expandat ignifugat
- plasa din fibre de sticla
- dibluri de fixare
- mortar adeziv pentru termosistem
- mortar (tinci) de exterior
- glet de exterior in cazul vopsitoriilor cu varuri lavabile
- coltare metalice la colturi si goluri
- finisajul lavabil: tencuieli decorative acrilice sau siliconice, vopsitorii lavabile, placaje, etc.
LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT
Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.
Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor incat in momentul punerii in opera sa corespunda conditiilor de calitate impusa prin caietele de
sarcini si prin normativele in vigoare.
Atentionam ca perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat
sa fie utilizate in conditii bune la tencuieli, sunt cele prevazute in instructiunile tehnice ale fiecarui produs.
CONDITII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI SI FINISAJE VIZIBILE
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Materialele vor fi introduse in opera numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu
certificate de calitate si cu verificarea atenta a fiecarui produs a datei de expirare a termenului de
valabilitate. Nu se admit termene de valabilitate depasite.
EXECUTIA LUCRARILOR
A. Operatiuni pregatitoare
Lucrarile ce trebuie efectuate inaintea inceperii executarii termosistemului:
• curatarea suprafetelor de impuritati, praf, etc
• curatarea rostului de mortarul care iese din planul zidariei
• suprafetele netede (sticloase) de beton, OSB, etc vor fi aduse in stare rugoasa
• terminarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara, ar putea provoca deteriorari
• aplicarea stratului de amorsa
B. Executia termosistemului
• realizarea mortarului adeziv (de aderenta)
• montarea prin lipire a placilor de polistiren expandat ignifugat; grosimea polistirenului este precizata
in partea scrisa si desenata a proiectului
• montarea plasei din fibra de sticla
• fixarea mecanica a plasei si polistirenului cu dibluri metalice cu rozete din PVC
• realizarea mortarului (tinci) de exterior
C. Executia stratului vizibil
• aplicarea grundului de impregnare si stabilizare
• realizarea tencuielilor speciale decorative acrilice sau siliconice
• in cazul realizarii unui finisaj cu vopsitorii cu varuri lavabile de exterior, acesta se va aplica pe un glet
de exterior (pe baza de ciment)
CONDITII TEHNICE PENTRU CALITATEA TERMOSISTEMULUI SI A FINISAJULUI VIZIBIL
Pe parcursul executiei, se va verifica respectarea tehnologiilor de executie, utilizarea tipurilor si
compozitiei mortarelor, precum si aplicarea straturilor in ordinea precizata.
Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva inghetului si a uscarii fortate si daca este
cazul, in primele zile de la excutia tencuielilor, pe pereti se va arunca apa atunci cand temperatura
exterioara depaseste 200 C.
Suprafetele finite trebuie sa fie uniforme ca prelucrare si culoare, sa nu aiba denivelari, fisuri,
ondulatii, impuscaturi, urme vizibile de reparatii locale etc.
Muchiile de racordare, spaletii golurilor si colturile, vor fi prevazute cu coltare metalice, pentru a
avea muchii vii perfect orizontale si verticale.

LUCRARI DE INVELITORI
Prezentul îndrumar se referă la alcătuirea şi executarea învelitorilor din ţigle realizate cu jgheab
(trase sau presate) şi olane, la construcţii civile, cu sau fără pod, ţinându-se seama de specificul clădirii şi
de condiţiile locale.
Materiale
Materialele de bază –ţigle, olane, coame –trebuie să corespundă condiţiilor tehnice prevăzute de
standardele respective indicate în tabelul Nr.1.
Materialele auxiliare –şipci, mortar de ciment, var, cuie, sârmă zincată, tablă zincată, materiale mărunte de
lipit, carton bitumat sau împâslitura din fibre de sticlă bitumate –trebuie să corespundă standardelor
indicate în tabelul Nr.2.
Tabelul Nr.1
Formă şi material

Stas-uri de bază
Stas-uri auxiliare
(forme
şi (cond.gen.verif.)
dimensiuni)

Ţiglă solzi
T264-2022

-din argilă arsă
-din sticlă
Ţiglă cu jgheab trasă
-din argilă arsă
-din mortar de ciment
Ţiglă cu jgheab presată
-din argilă arsă
-din sticlă
Olane presate
-din argilă arsă
Coame presate din
-argilă arsă –mari
–mici
-mortar de ciment

515 –71
2863/2 –76

514 –78
2863/1 –76

350 x 170
350 x 170

515 –71
5547 –64

514 –78
–

390 x 220
380 x 220

515 –71
2863/2 –76

514 –78
2863/1 –76

405 x 230
390 x 220

–

450 x 180

513 –55
515 –71
515 –71
5547 –64

514 –78
514 –78
–

Tabelul Nr.2
Formă şi material
-Şipci din lemn de brad cu secţiunea de 18x48 mm şi 28x48 mm
-Mortar de ciment –var marca 25
-Colorant –miniu de plumb sau de fier
-Cuie cu cap plat tip B pentru tablă şi carton
-Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii
-Sârmă moale zincată de 1 –2 mm
-Tablă zincată de 0,40 x 750 x 1500 mm
-Materiale de lipit:
-Aliaj Lp –30
-Clorura de amoniu (tipirig)
-Amoniac tehnic tip 20 sau 25
-Acid azotic tehnic
-Carton bitumat sau împâslitură din fibre de sticlă bitumată tip IA

380 x 250
320 x 206
450 x 220

STAS
942-80 şi 1494-79
1030 –77
429 –77
2111 –81
2111 –81
839 –80
2028 –80
96 –73
–
448 –77
447 –74
7916 –80

Tehnologii de execuţie
Invelitorile se vor executa în conformitate cu detaliile din proiectul de execuţie, care trebuie să respecte
prevederile din Normativul pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii C 37 –78, detaliile tip şi
directivele.
Inainte de începerea execuţiei învelitorii, stratul superior al acesteia va fi riguros controlat în ceea ce
priveşte:
-respectarea soluţiilor, materialelor, dimensiunilor precum şi a modului de prindere sau asamblare a
elementelor suportului, conform proiectului;
-respectarea pantelor, scurgerilor, planeităţii şi aliniamentului fermelor, panelor şi căpriorilor în
conformitate cu datele din proiect; abaterile admisibile de la planeitate măsurate cu dreptarul de 3 m
lungime sunt de 5 mm în lungul liniei de cea mai mare pantă şi de 10 mm perpendicular pe aceasta;
-executarea prealabilă a tuturor străpungerilor pentru coşuri, ventilaţii, conducte, cabluri etc.
-realizarea unei distanţe de minim 100 mm între coşurile de fum şi părţile lemnoase sau
combustibile ale suportului,
-asigurarea scurgerii apei în cazul coşurilor, luminatoarelor sau altor obstacole transversale mai late
de 500 mm, prin realizarea în amonte de acestea a unor şei în două ape la minimum 150 mm înălţime faţă
de planul învelitorii,
-protecţia anticorozivă prevăzută în proiect pentru părţile metalice;
-îndepărtarea urechilor de montaj, mustăţilor, resturilor de materiale, molozului, etc. de pe faţa
superioară a suportului.
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3.3.Pe timp de iarnă, înainte de începerea execuţiei învelitorii, stratul suport şi materialele ce se utilizează,
vor fi bine curăţate de zăpadă şi gheaţă.
Prescripţii de execuţie
Lucrările de tinichigerie (rosturi, dolii, pazii, străpungeri pentru ventilaţii, tabachere, îmbrăcarea coşurilor de
fum, cârlige pentru jgheaburi,etc.) vor precede montarea învelitorii propriu-zise .
Montarea ţiglelor sau olanelor va începe de la poală către coamă. La învelitorile din tigle solz aşezate simplu,
primul rând de la poală şi ultimul de la coamă, vor fi duble.
Tiglele solz aşezate simplu vor fi astfel suprapuse încât în dreptul unei şipci să rezulte trei ţigle, iar între
şipci, două ţigle.
Rândurile de ţigle de orice tip se vor decala unul faţă de celălalt cu ½ ţiglă.
La învelitorile din ţigle aşezate dublu, toate rândurile vor fi duble, deci în dreptul unei şipci vor rezulta 4
ţigle.
Ţiglele suprapuse de pe acelaşi rând (aşezate dublu) vor avea rosturile decalate cu ½ din lăţimea ţiglelor.
La învelitorile din ţigle cu jgheab, trase sau presate, ţiglele se vor aşeza pe şipci astfel încât să se asigure o
rezemare perfectă pe toate laturile lor.
In câmpul învelitorii ţiglele solz şi ţiglele cu jgheab se vor lega de şipci cu sârmă zincată, tot la fiecare al
patrulea rând, precum şi la streaşină şi la margini; în câmpul acoperişurilor ale căror pante depăşesc
înclinaţiile uzuale precum şi în zone seismice de gradul 7 –9 (STAS 3864 –771) se vor lega toate ţiglele.
Olanele se montează pe suport continuu, izolat cu material bitumat, pe care se aşează un rând cu
concavitatea în sus şi cu partea lată spre coamă, iar peste acesta un alt rând de olane cu concavitatea în
jos şi cu partea lată spre streaşină.
Olanele se vor suprapune cu 4 cm pe linia de cea mai mare pantă. Spaţiul dintre ultimul rând de olane şi
coamă sau calcan se va umple cu mortar de var-ciment.
In cazul depăşirii pantelor uzuale se vor prevedea din 10 în 10 rânduri legături longitudinale şi transversale
cu mortar între primul rând de olane şi al doilea, după ce în prealabil la primul rând a fost prins de
astereală prin cuie cu cap conic fiecare al 10 –lea olan.
Streaşinile cu jgheab pentru învelitorile din ţigle şi olane pe astereală vor avea:
-un strat de tablă galvanizată de 15 cm.lăţime, prins cu agrafe aşezate la max.40 cm. una de alta;
-un rând de carton asfaltat (ce se lipeşte peste sortul de tablă) şi continuă pe întreaga suprafaţă a
asterelei
-cârlige pentru susţinerea jgheaburilor.
Coamele învelitorilor se vor executa cu :
-coame mici (STAS 515 –71) la învelitorile din ţigle solz;
-coame mari (STAS 5547 –64) la învelitorile din ţiglă trasă din mortar de ciment;
-coame mari (STAS 515 –71) la învelitorile din ţigle cu jgheab
-olane obişnuite (STAS 513 –74) la învelitori din olane;
-coamele vor fi petrecute cu 8 mm; fixarea lor se va face cu mortar de var –ciment ;
Pentru coamele înclinate, montarea se va face după ce în lungul pantei de coamă se vor bate 2 şipci
separate prin fururi la max. 1 m distanţă.
La învelitorile din ţigle şi olane, doliile vor fi din tablă galvanizată de 0,5 mm. şi min.40 cm. lăţime, prinse
de şipci sau astereală prin copci de tablă. Falturile doliilor din tablă vor fi duble şi cositorite.
Racordările învelitorilor din tiglă şi olane la calcane şi timpane, sau acoperirea acestora se va face conform
detaliilor din catalogul de detalii IPCT grupa 0,9 învelitori pe şarpantă vol.1.
Coşurile sau ventilaţiile care străpung învelitoarea, se racordează printr-o pazie de tablă zincată ce se ridică
în jurul coşului cu min.30 cm.
Ţiglele şi olanele ce se montează la dolii, timpane, coşuri etc. se vor secţiona la faţa locului după necesităţi.
Executarea lucrărilor pe timp friguros
Invelitorile de ţiglă şi olane se pot executa pe orice timp, cu excepţia lucrărilor de rostuire cu mortar de var
–ciment care vor fi amânate pentru primăvara.
Măsuri de pază contra incendiilor şi tehnica securităţii muncii
La executarea învelitorilor se vor respecta:
T264-2022

-Normele de protecţie contra incendiilor în vigoare
-Normele republicane si Normele departamentale de protecţia muncii (construcţii –montaj)
Execuţia lucrărilor la învelitori se va întrerupe, indiferent de temperatura aerului, pe timp de: ploaie, ceaţă
deasă, vânt cu intensitate mai mare de gradul 6.
Este obligatorie legarea cu centuri de siguranţă a muncitorilor care lucrează pe acoperiş la montarea
elementelor de învelitoare. Dacă acest lucru stânjeneşte sau nu oferă suficientă siguranţă, sub tronsonul în
lucru se va întinde o plasă generală din frânghie, care să reziste la efortul produs de căderea unui om.
Pentru muncitorii care lucrează pe acoperiş se va prevedea un acces sigur prin scări montate special în
acest scop (sau tabachere), acestea vor fi verificate de conducătorul punctului de lucru. Nu se admit căi de
acces improvizate.
Invelitorile fiind greu accesibile, în vederea întreţinerii şi asigurării durabilităţii acestora, proiectantul va
remite beneficiarului instrucţiuni referitoare la acest aspect insistând asupra:
-curăţirea şi menţinerea în stare de funcţionare a jgheaburilor, doliilor, burlanelor ce colectează şi
evacuează apele meteorice;
-îndepărtarea depunerilor de praf industrial aderent, a muşchiului, vegetaţiei, acumulărilor de
zăpadă ce pot duce la depăşirea încărcării normate de calcul; se vor folosi lopeţi de lemn, mături,
încălţăminte de pâslă sau cauciuc fiind interzise lopeţile metalice şi răngile precum şi spargerea gheţii sau
alte lovituri;
-supravegherea structurii de rezistenţă pentru a evita sau remedia degradările sau deformările ce
pot apărea;
-în vedera lucrărilor mai sus menţionate precum şi altele cum ar fi: curăţirea coşurilor, montarea
antenelor etc.circulaţia pe învelitoare va fi redusă la minimum;
-se va interzice circulaţia, staţionarea şi depozitarea materialelor de întreţinere direct pe învelitorile
de ţiglă sau olane; în acest scop se vor folosi scări sau podine fixe şi mobile.
Controlul calităţii şi recepţia lucrării
Controlul execuţiei
-Controlul calităţii în timpul execuţiei se face conform prevederilor din “Normativ pentru verificarea calităţii
lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente “ (indicativ C 57 –75) partea I şi Cap.13 şi din “Instrucţiuni
pentru verificarea calităţii şi recepţionarea lucrărilor ascunse”.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor de învelitori se verifică în mod special:
a)calitatea suportului şi se consemnează în P.V.de lucrări ascunse;
b)calitatea principalelor materiale ce intră în operă, conform standardelor şi normelor
departamentale în vigoare;
c)respectarea prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier;
d)la lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de şantier în vederea remedierii sau
refacerii.
Recepţia lucrărilor de învelitori se face la terminarea completă a execuţiei, inclusiv tinichigeria (jgheaburi,
burlane, pazii) şi constă în:
a)verificări scriptice privind:
-calitatea suportului, în baza P.V. de lucrări ascunse;
-calitatea materialelor puse în operă, în baza certificatelor de calitate şi evetual buletine de
încercări şi analize.
b)verificări fizice privind:
-terminarea completă a lucrărilor de învelitoare;
-respectarea prevederilor prezente, a detaliilor tip din proiect şi a dispoziţiilor de şantier,
-remedierea defectelor sau abaterilor constatate în cursul execuţiei, conform dispoziţiilor de şantier.
La recepţia lucrărilor se va proceda la examinarea lor minuţioasă, în special la dolii, racorduri, străpungeri,
rosturi, etc.
Invelitorile terminate trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
-să respecte cotele şi pantele prevăzute, abaterea admisibilă faţă de proiect fiind la pante de
max.5%;
-să îndeplinească funcţia de îndepărtare completă a apelor pluviale şi să asigure etanşeitatea
generală;
T265-2022

-elementele rigide ale învelitorii (tigle, olane) să nu prezinte rupturi sau crăpături, să fie fixate de
suport pe care să se rezeme fără să joace, petrecerile să fie aliniate şi suficiente pentru a asigura
etanşeitatea generală a învelitorii (din interiorul învelitorii nu trebuie să se poată vedea lumina din exterior,
atât în câmp cât mai ales în dreptul racordărilor la coşuri, calcane, atice, etc.).

Intocmit,
ing.CIRCU Gheorghe
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Bucosnita
SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
Reparatii invelitoare si fatade la Camin Cultural Golet

Formular F6
Grafic fizic de executie
Perioada defasurare: 01/08/2022 - 31/10/2022

Nr.

Denumirea

U.M.

Cantitate

Valoarea totala
(fara TVA)
- Lei -

Perioada de desfasurare

0

1

2

3

4

5

Anul 2022
Luna Ianuarie-Decembrie
1

1 Reparatii curente invelitoare si

Perioada Afisata
01/01/2022 - 31/12/2022
buc

1.00

1.1

1 Reparatii fatade

buc

1.00

1.2

2 Reparatii invelitoare

buc

1.00

1.3

3 Reparatii zugraveli interioare

buc

1.00

Director

Luna
1

2

3

4

Sef proiect

5

6

7

8

9

10

11

12

Ofertant
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Bucosnita
SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
Reparatii invelitoare si fatade la Camin Cultural Golet

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

3

4

5

2

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1

Obtinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

3.3

Expertizare tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5

Proiectare

3.5.1

Tema de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

3.5.4

Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de executie

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

3.7

Consultanta
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1

Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii

3.7.2

Auditul financiar

3.8.1

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

3

4

5

Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2

TVA

2

3.7.1

3.8

Valoare (fara TVA)

Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
4.1.1

Constructii si instalatii
1 Reparatii curente invelitoare si fatade

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5

Dotari

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1

Organizare de santier

5.1.1

Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Investitie - DEVIZ GENERAL
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

3

4

5

2

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6
TOTAL Reparatii invelitoare si fatade la Camin
Cultural Golet
TOTAL Constructii+Montaj

Director

Sef proiect

Ofertant
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Bucosnita
SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
Reparatii invelitoare si fatade la Camin Cultural Golet

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

null
Nr.

Nr. cap.
Deviz
General

0

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1

2

1

1.2

Amenajarea terenului

2

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala

3

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor

4

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii

5

3.5

Proiectare

5.1

3.5.1

Tema de proiectare

5.2

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

5.3

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general

5.4

3.5.4

Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

5.5

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

5.6

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de executie

6

4

6.1

4.1

Valoare (fara TVA)

Din care C+M

Lei

Lei

3

4

Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
1 Reparatii curente invelitoare si fatade

6.2

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

6.3

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

6.4

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

6.5

4.5

Dotari

6.6

4.6

Active necorporale

7

5.1

Organizare de santier

7.1

5.1.1

Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

7.2

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

8

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL (fara TVA)
TOTAL (cu TVA)
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL
null
Nr.
0

Nr. cap.
Deviz
General

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

1

2

Director

Valoare (fara TVA)

Din care C+M

Lei

Lei

3

4

Sef proiect

Ofertant
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:

Comuna Bucosnita
SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
Reparatii invelitoare si fatade la Camin Cultural Golet
1 Reparatii curente invelitoare si fatade

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null
Nr.

Valoare (fara TVA)

Nr cap.
Deviz
General

Cheltuieli pe categoria de lucrari

1

2

0

Lei
3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3

4.1.2

Rezistenta

4

4.1.3

Arhitectura
1 Reparatii fatade
2 Reparatii invelitoare
3 Reparatii zugraveli interioare

8

4.1.4

Instalatii

9

4.1.5

Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL I
CAPITOL II
II. Montaj
11

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL II
CAPITOL III
III. Procurare
13

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

14

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

15

4.5

Dotari

16

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL III
CAPITOL IV
IV. Probe
18

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV
TOTAL 1 Reparatii curente invelitoare si fatade (fara TVA)
TOTAL 1 Reparatii curente invelitoare si fatade (cu TVA)

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL
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null
Nr.
0

Valoare (fara TVA)

Nr cap.
Deviz
General

Cheltuieli pe categoria de lucrari

1

2

Lei

Director

3

Sef proiect

Ofertant
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Bucosnita
SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
Reparatii invelitoare si fatade la Camin Cultural Golet
1 Reparatii curente invelitoare si fatade
1 Reparatii fatade

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

1 RCSH10D# - Mont.si demont.schela metal.tubul.la fatade
cu H<35M , incl.mater.pt.platforma de lucru+mater.prind.

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

MP

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

190.400
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau
exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a
se tencui

mp

131.200
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 RPIB19A1 - Demontare aparat aeroterm*

buc

3.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 IZF33A* - Montarea profilelor metalice pentru soclu,
pentru sistem termoizolant la fatade

ml

32.200
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 IZF09F01^ - Izolarea termica cu placi din polistiren
expandat alb de tip Adeplast EPS 100, pentru fatadele
exterioare ale cladirilor

mp

131.200
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1

600002987 - Polistiren expandat Adeplast EPS 100, cu
o rezistenta termica de 1,39 mpK/W, conductivitate
termica de 0,036 W/mK, reactia la foc E, efortul de
compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal
de 100 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de
mm, grosime 50 mm

mp

137.760

5.2

2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L

ora

36.080
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

6 IZF12A - Izolatii termice in camere frigorifice la pereti, cu
placi din polistiren celular tip avand grosimea de mm intrun strat lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu
mustati din sarma zincata. inclusiv chituirea placilor
-asimilat termoizolarea spaletilor la usi si ferestre cu
polistiren extrudat de 2cm grosime
6.1

2602811 - Placa austrotherm 20xps-G/030 20 MM cant
neted

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

mp

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

15.400
material:
manopera:
utilaj:
transport:

mp

15.554

6 500002520 - Dibluri rozeta PVC cu diametrul de 10 mm

buc

733.000

6 7800027 - Plasa din fibra de sticla

mp

161.000

6 2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii

kg

880.000

7 CF22B% - Profile la fatade executate cu sistem
termoizolant exterior - profil de colt

m

99.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 RPCN15C% - Profil la fatada executat cu sistem
termoizolant exterior - profil picurator (lacrimar)

m

16.800
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 RPCJ72A1 - Pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare
zugravite cu var în vederea vopsirii cu vinacet

mp

146.600
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 CF28A02* - Tencuiala decorativa siliconica, cu aplicare
manuala, pe gips-carton sau pe suprafete termoizolate,
executat cu un strat amorsa, un strat grund (de imbibare)
si un strat tencuiala decorativa particule pina in 2,5mm

mp

146.600
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 RPCT14C1 - Desfacerea tencuielilor la fatade executate in
praf de piatra cu mortar de ciment

mp

28.700
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 CF33A01* - Tencuiala interioara si exterioara sclivisita,
executata manual, cu mortar de ciment M 100 - T de 2 cm
grosime medie, la pereti din beton sau caramida, pe
suprafete plane

mp

28.700
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.1

2101205 - Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M
100 - T

mc

0.689
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

SECTIUNEA FINANCIARA

13 TRA02A20 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20
km. $

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

tona

7.500
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Recapitulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Bucosnita
SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
Reparatii invelitoare si fatade la Camin Cultural Golet
1 Reparatii curente invelitoare si fatade
2 Reparatii invelitoare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

1 RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi
sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe
astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea
sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla
zincata

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

mp

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

395.400
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din
tabla

m

133.300
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate în lungul
capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la
invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la
acoperisuri fara astereala

mp

395.400
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 2905993 - Sipca rasinoase bruta clasa C gR = 30-48 mm L
= 1,50-2,50 M s 942

mc

1.200

4 CE01A1 - Invelitoare din tigla profilata din argila arsa

mp

395.400
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 600003449 - Tigla ceramica presata Tondach Twist,
culoare : maro, mat satinat

buc

5 RPCI09A1 - Reparare coamelor la invelitori din tigle
profilate din argila arsa sau mortar de ciment

m

4,745.000
58.400
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 600003530 - Tigla ceramica de coama presata Tondach
pentru acoperisuri realizate cu tigle ceramice Tondach:
Rumba, Twist, Bolero, Tango Plus, de culoare rosu

buc

175.000
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari

0

1

6 RPCI37G1 - Diverse accesorii la invelitorile cladirilor
existente cacila din tabla zincata de 1 mm grosime, pentru
acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de
pe acoperisuri

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

2

3

4

5=3x4

buc

2.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 RPCI29E1 - Glafuri si copertine din tabla zincata montate
pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau
împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din
tabla de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata între 3050 cm

m

88.900
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 CE19D1 - Pazii si stresini streasina infundata din scinduri
geluite pe O parte si faltuite

m

76.800
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1

2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M
lat = 16-30cmlung.tiv

9 RPCH13A1 - Streasina infundata, din scanduri de
rasinoase faltuite si geluite pe O parte, cu O grosime
initiala de 24 MM, inclusiv paziile necesare din scanduri de
brad de 28 MM grosime fara console aparente

mc

0.154

mp

61.400
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 CE13C1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu
diametrul de 15 CM, prefabricate

m

72.800
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 7110004 - Jgheab PVC stabicor DN 125 L = 2 m. maro

m

72.800

11 RPCI25C1 - Burlane din taba zincata de 0,5 MM grosime,
la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin
petreceri pe circa 6 CM si fixate in zid cu bratari din otel
zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele rotunde cu
diametrul de 15,4 CM

m

11 6720456 - Burlan din PVC dur tip bramac sistem stabicor
cu D = 100 mm si L= 2 m

m

60.500

12 TRA02A20 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20
km. $

tona

22.710

60.500
material:
manopera:
utilaj:
transport:

material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Recapitulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL
Recapitulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Comuna Bucosnita
SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
Reparatii invelitoare si fatade la Camin Cultural Golet
1 Reparatii curente invelitoare si fatade
3 Reparatii zugraveli interioare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitol de lucrari

0

1

1 RPCT03A01> - Curatarea tencuielilor interioare la pereti

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

mp

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

263.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 RPCJ06A# - Reparare tencuieli interioare in jurul toc. si
perv. cu m 25-t(var cim),cu spaleti drepti lat<15cm

M

35.700
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 CF12A02> - Reparatii tencuieli interioare / exterioare
subtiri - tinci, pina la 1,0 cm gros.

mp

275.500
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1

2101327 - Mortar de tencuiala fara ciment

mc

3.444

3 7800027 - Plasa din fibra de sticla

mp

275.500

4 CL07A01> - Montare coltare, din pvc sau aluminiu

m

69.800
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor
prin amorsare

mp

275.500
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 CN02A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un
strat amorsa diluat 1:4 si doua straturi vopsea lavabila de
interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu
aplicare pe suprafete noi mai putin absorbante

mp

275.500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari

0

U.M.

1

2

7 CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete
verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;

mp

Cantitatea

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

3

4

5=3x4

320.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Recapitulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Bucosnita
SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
Reparatii invelitoare si fatade la Camin Cultural Golet

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.

Denumirea resursei materiale

U.M.

Consumul
cuprins in
oferta

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

Valoarea
(fara TVA)
- Lei -

Furnizorul

Greutatea
(tone)

0

1

2

3

4

5=3X4

6

7

1

100010005 - Amorsa pentru
vopsitorii lavabile

2

20012678 - Apa

3

2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30)
saci

4

2100713 - Var pasta pentru
constructii tip 2

5

kg

16.530

Depozit

0.020

l

262.400

Depozit

0.260

kg

595.976

Depozit

0.600

mc

0.175

Depozit

0.250

2101131 - Mortar adeziv pentru placi
termoizolante

kg

153.420

Depozit

0.150

6

2101144 - Mortar adeziv de spaclu
pentru termoizolatii

kg

880.000

Depozit

0.880

7

2101205 - Mortar marfa pentru
tencuiala fara ciment M 100 - T

mc

0.689

Depozit

1.450

8

2101327 - Mortar de tencuiala fara
ciment

mc

3.444

Depozit

7.230

9

2200513 - Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 mm

mc

1.494

Depozit

2.020

10

2602811 - Placa austrotherm 20xpsG/030 20 MM cant neted

mp

15.554

Depozit

0.010

11

2903050 - Scindura rasin.cl.C GR =
24MM L = 3-3,5M lat = 1630cmlung.tiv

mc

0.154

Depozit

0.080

12

2903830 - Scind rasin lunga tiv cls C
GR=24MM L=3,00M s 942

mc

1.658

Depozit

0.830

13

2903995 - Scindura rasin lunga tiv
cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942

mc

0.614

Depozit

0.310

14

2904406 - Dulap rasinos tivit cls a
GR=48MM L=3,50M s 942

mc

0.798

Depozit

0.400

15

2905993 - Sipca rasinoase bruta
clasa C gR = 30-48 mm L = 1,50-2,50
M s 942

mc

1.200

Depozit

0.720

16

2918639 - Dulapi fag impregnati
balotati lung=1,8- 5M cl a

mc

0.256

Depozit

0.200

17

2918782 - Rigle fag neaburite cl.a g
80/80-90/90MM L=1,80-2,50M

mc

1.920

Depozit

1.540

18

2925412 - Placa pfl dure standard
calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986

mc

0.061

Depozit

0.060

19

2948098 - Pervaz baghete pentru usi
cher.rasin. 32/19 MM.

m

370.040

Depozit

0.740

20

2960448 - Dulapi de rasinoase

mc

0.095

Depozit

0.050

21

2960486 - Scindura de rasinoase

mc

0.038

Depozit

0.030

22

2960632 - Lemn ecarisat de
rasinoase

mc

0.057

Depozit

0.050

23

3642287 - Tabla zincata S2028
0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1

kg

164.465

Depozit

0.160
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Nr.

Denumirea resursei materiale

U.M.

Consumul
cuprins in
oferta

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

Valoarea
(fara TVA)
- Lei -

Furnizorul

Greutatea
(tone)

0

1

2

3

4

5=3X4

6

7

24

3642419 - Tabla zincata s2028
0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1

kg

130.230

Depozit

0.130

25

500001219 - Vopsea lavabila pentru
interior

kg

89.538

Depozit

0.090

26

500001228 - Tencuiala decorativa
structurata gran. 2,5mm (4,0kg/mp)

kg

58.640

Depozit

0.060

27

500001233 - Grund silicon

kg

46.179

Depozit

0.050

28

500002513 - Dibluri fixare profil
metalic

buc

96.600

Depozit

0.100

29

500002520 - Dibluri rozeta PVC cu
diametrul de 10 mm

buc

733.000

Depozit

0.730

30

500002564 - Profil metalic pentru
soclu

m

32.522

Depozit

0.030

31

5886851 - Cuie cu cap conic tip a1
2,5 X 60 OL 34 S 2111

kg

14.333

Depozit

0.020

32

5886942 - Cuie cu cap conic tip a
pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111

kg

21.270

Depozit

0.020

33

5887893 - Cuie cu cap plat tip B 3,0
X 30 S 2111

kg

3.954

Depozit

0.000

34

5904809 - Aliaj de lipit staniu-plumb
marca lp 30G

kg

8.680

Depozit

0.010

35

600002876 - Adeziv si masa de
spaclu Adeplast Polistirol Premium,
pentru placi termoizolante din
polistiren, reactia la foc de clasa A1,
timp deschis de lipire de 20 de
minute

kg

1,049.600

Depozit

1.050

36

600002884 - Dibluri Adeplast pentru
fixare de termosistem cu lungimea 70
- 220 mm

buc

787.200

Depozit

0.000

37

600002980 - Plasa Adeplast pentru
armarea termosistemelor, din fibra
de sticla rezistenta la actiunea
substantelor alcaline, rezistenta la
alunecare

mp

144.320

Depozit

0.000

38

600002987 - Polistiren expandat
Adeplast EPS 100, cu o rezistenta
termica de 1,39 mpK/W,
conductivitate termica de 0,036
W/mK, reactia la foc E, efortul de
compresiune la o deformatie de 10%
mai mare sau egal de 100 kPa, de
lungime 1000 de mm si latimea 500
de mm, grosime 50 mm

mp

137.760

Depozit

0.000

39

600003449 - Tigla ceramica presata
Tondach Twist, culoare : maro, mat
satinat

buc

4,745.000

Depozit

17.560

40

600003530 - Tigla ceramica de
coama presata Tondach pentru
acoperisuri realizate cu tigle
ceramice Tondach: Rumba, Twist,
Bolero, Tango Plus, de culoare rosu

buc

175.000

Depozit

0.000

41

6202818 - Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

mc

2.265

Depozit

2.260

42

6311231 - Carlig din otel zincate
pentru jgheaburi

buc

109.200

Depozit

0.080

43

6311982 - Bratara din otel zinc
pentru burlane (semirotunde sau
drept)

buc

36.300

Depozit

0.020
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Nr.

Denumirea resursei materiale

U.M.

Consumul
cuprins in
oferta

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -

Valoarea
(fara TVA)
- Lei -

Furnizorul

Greutatea
(tone)

0

1

2

3

4

5=3X4

6

7

44

6720456 - Burlan din PVC dur tip
bramac sistem stabicor cu D = 100
mm si L= 2 m

m

60.500

Depozit

0.050

45

7106296 - Distantier din material
plastic

buc

96.600

Depozit

0.100

46

7110004 - Jgheab PVC stabicor DN
125 L = 2 m. maro

m

72.800

Depozit

0.050

47

7306661 - Bumbac de sters

kg

13.775

Depozit

0.010

48

7335349 - Prelucrare cherestea la
masini de tamplarie

ora

3.684

Depozit

0.000

49

7800027 - Plasa din fibra de sticla

mp

436.500

Depozit

0.040

50

7800794 - Profil de colt

m

99.000

Depozit

0.010

51

7800795 - Profil picurator (pentru
terasa)

m

18.480

Depozit

0.000

52

7800857 - Amorsa pt. vopsea
lavabila

kg

22.040

Depozit

0.020

53

8000277 - Material marunt

%

Depozit

0.000

54

8000702 - Materiale de prindere

kg

Depozit

0.010

5.712

TOTAL Materiale

Director

Greutate

Sef proiect

40.53

Ofertant
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Bucosnita
SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
Reparatii invelitoare si fatade la Camin Cultural Golet

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.

Denumirea meseriei

Consumul cu
manopera
- Om/ore -

Tarif mediu
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)
- Lei -

Procent
romani

0

1

2

3

4=2X3

5

1

10711 - Dulgher constructii categoria I

35.586

2

10721 - Dulgher constructii categoria a II-a

35.586

3

13111 - Tinichigiu sant. categoria I

45.339

4

13131 - Tinichigiu santier categoria a III-a

2.340

5

13141 - Tinichigiu santier categoria a IV-a

45.339

6

13311 - Zugrav vopsitor categoria I

7

13410 - Dulgher constructii

8

17150 - Instalator incalzire + gaze

9

17400 - Izolator

2.576

10

17410 - Izolator hidrofug

2.199

11

17460 - Izolator termic

12

19770 - Montator prefabricate beton

13

20300 - Muncitor calificat

14

20600 - Muncitor de deservire

15

20640 - Muncitor deservire constructii masini

83.763

16

20650 - Muncitor deservire constructii montaj

272.164

17

21100 - Muncitor necalificat

18

21431 - Lacatus constructii metalice categoria a
III-a

118.620

19

28420 - Tinichigiu sant

200.632

20

31000 - Zidar

391.524

21

31040 - Zidar-rosar tencuitor

22

31110 - Zugrav vopsitor

5.571
499.142
15.550

131.200
7.056
131.376
9.576

68.544

40.180
92.535
Ore Manopera

Director

2,236.400

TOTAL

Sef proiect

Ofertant

Investitie - Formular C7
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Bucosnita
SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
Reparatii invelitoare si fatade la Camin Cultural Golet

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.

Denumirea utilajului de constructii

Ore de
functionare

Tariful unitar
(fara TVA)
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)
- Lei -

0

1

2

3

4=2X3

1

2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L

2

2210 - Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 T

36.080

3

3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu
capacitate de 200 l

0.036

4

3831 - Malaxor pt.adezivi

6.888

5

6702 - Macara de fereastra 0,15tf

6

7680 - Ferastrau mecanic (circular)

875.840

26.442
0.571

TOTAL Utilaje

Director

Sef proiect

Ofertant
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SC TOP ACTIV PROIECT SRL

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Bucosnita
SC TOP ACTIV PROIECT SRL Resita
Reparatii invelitoare si fatade la Camin Cultural Golet

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.

Tipul de transport

0

1

1

8889009 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul
pe dist.= 20 km.

Tone
Km parcursi
transportate
2

3

30.210

20.000

Ore de
functionare

Tariful unitar
Lei\(Tone*Km

Valoarea
- Lei -

4

5

6=2X3X5

0.500

TOTAL Transport

Director

Sef proiect

Ofertant
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FORMULARE PENTRU OFERTANTI
PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT
LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA CAMIN CULTURAL GOLET

Nr.crt.

Denumire

1

Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Naționale De Mediu

2

Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și Al Relațiilor De
Muncă

3

Declaratie privind conflicul de interese

4

Formular declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale

5

Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute
in documentatia de atribuire

6

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

7

Formular propunere financiara

8

Declaraţie privind eligibilitatea

9

Declaraţie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

10

Declaraţie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

11

Declaraţie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

12

Declarație privind termenul de garanție acordat

1

Formular Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Nationale De Mediu
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ………………………………..
reprezentant legal al
…………………………………………., ofertant la achizitia directa pentru executia: ………………….(obiectivul de
invesțiție) declar pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã
vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite
prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin
tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei
............................................
Numele şi prenumele semnatarului
............................................
Capacitate de semnătură
...........................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
..........................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
....................................................
Telefon / Fax
....................................................
Data
...................................................
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Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social Si Al Relațiilor De
Munca
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului si datele de identificare)
declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse în ofertã
conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională,
prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al
relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor
obligaţii.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei
............................................
Numele şi prenumele semnatarului
............................................
Capacitate de semnătură
...........................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
..........................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
....................................................
Telefon / Fax
....................................................
Data
...................................................
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Formularul DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 60 DIN LEGEA NR.
98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

Subsemnatul(a),
..................................,
reprezentant
legal
al
.................................................................. cu sediul in ………………………………………………………………,
localitatea ………………………….., judet ………………, în calitate de ofertant la achizitia directa pentru
atribuirea
contractului
având
ca
obiect
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
cod
CPV
__________________________________________________ organizată de COMUNEI BUCOSNITA, declar pe proprie
răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii, că: NU mă încadrez în nici una din situaţiile
prevăzute la articolul 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare
şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale cu persoane care deţin funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul(a) ................................... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului sau, în cazul în care vom fi desemnați câştigători, pe parcursul derulării contractului.
De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE1
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al
................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu şi în numele
asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul prezentei achizitii
directe şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

1

Prezentul formular are rol orientativ. Va putea fi prezentat orice document cu valoare de declaratie pe proria raspundere.
Omiterea prezentarii declaratiei de acceptare a clauzelor contractuale va fi temei pentru solicitarea de clarificari.
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Formularul DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR
BENEFICIARULUI PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI
PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE OFERTARE

Subsemnatul
_________________________________________________________________________________,
reprezentant împuternicit al ____________________________________________________________________________,
participant la atribuirea contractului de achizitie publica desfasurata prin anunt publicitar având ca
obiect „____________________________________________________________________________”, mentionez ca am
luat la cunostinta despre cerintele prevazute in documentatia de ofertare, in caietul de sarcini,
respectiv in Proiectul Tehnic aprobat, precum si in normele si normativele tehnice din constructii in
vigoare si ma oblig sa le respect in totalitate. Ma oblig sa execut lucrarile solicitate in integralitatea
lor, conform normelor, normativelor si stasurile in vigoare la nivel national, iar in cazul modificarii
acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari fara costuri suplimentare pentru
beneficiar. Ma oblig sa folosesc materii prime si materiale avand certificate de conformitate la nivelul
cerintelor din normative.

Ma oblig sa respect procedurile de executie specifice lucrarilor.

Declar că nivelul tehnic solicitat și prezentat va fi menținut pe întreaga perioadă de derulare a
contractului. Declar ca, pe perioada de derulare a contractului, asigurarea si paza santierului sunt in
sarcina ____________________________________________________________________________________________, iar
soluțiile adoptate vor corespunde situației reale din teren.

Ca urmare, îmi insusesc caietul de sarcini in totalitate și documentația de oferte asa cum a fost publicat
pe site-ul www.e-licitatie.ro, cu clarificarile si completarile ulterioare.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a
dispozițiilor legale în vigoare, Comuna Bucosnita are statutul de operator de date cu caracter personal.
Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de
subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică precum și în executarea unui eventual
contract, sunt prelucrate de Comuna Bucosnita, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului
European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în
desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va
fi încheiat cu dumneavoastră).
Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date
cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după
sine respingerea ofertei.
În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi
de opoziţie privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E.
nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.
Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și
neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal,
în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului.

Semnătură

Dată
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Formularul FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

Către ...........................
(denumirea autorității contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne obligam ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm
„...............................................................” (denumirea lucrării) pentru suma de ...........................lei, (suma în litere
şi în cifre), fără TVA.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările cât
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de execuţie anexat, ...................................luni calendaristice (perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi
cifre) respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că:
depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativa”
nu depunem oferta alternativă
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire..
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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ANEXA LA FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

1. Valoarea maxima a lucrărilor executate de subcontractanți
total ofertat)

_________

(% din prețul

2. Garanția de buna execuție va fi constituita sub forma :
_________
in cuantum de:
_________ (%)
(Cuantumul garanției de buna execuție este de 5% din prețul total ofertat, fără TVA)
3. Perioada de garanție acordata lucrării

_________

4. Durata de realizare

_________

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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luni

luni

Formularul DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals
în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185din Legea
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul
________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în
calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod
CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din
Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul
________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în
calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod
CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals
în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem..

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

14

Formularul DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul
________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în
calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod
CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,
declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul
sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurenței;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor
de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele
justificative solicitate;
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic
pe care-l reprezint.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
15

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

16

Formularul DECLARAȚIE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE ACORDAT
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE ACORDAT

Subsemnatul __________________________, reprezentant împuternicit al __________________________________,
participant
la
procedura
de
achizitie
publica
avand
ca
obiect
lucrarea
„________________________________________________________”, declar pe propria răspundere că perioada de
garanție acordată lucrărilor executate pe___________________________________ o ofertează și și-o asumă
pentru lucrarea „_________________________________________________” este de _____ luni și decurge de la
data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Lucrările ce urmează a fi executate în perioada de garanție conform clauzelor contractuale, sunt toate
lucrările necesare pentru remedierea / îndepărtarea defecţiunilor sau degradărilor aparute, cu riscul
si pe cheltuiala proprie.

Având în vedere că toate materialele folosite se încadrează, din punct de vedere al calității, în
normativele tehnice în vigoare, iar utilajele folosite la toate lucrările menționate în caietul de sarcini
sunt de înaltă performanță, putem menționa că lucrările care se vor executa se pot încadra la o
perioada de garanție de ______ luni.

După executarea lucrărilor constructorul va trebui să urmărească comportarea în exploatare, în timp,
precum și intervenția rapidă în vederea eliminării apariției unor defecțiuni din vina sa, pe toată
perioada de garanție. Termenul pentru remedierea defecțiunilor este conform documentației de
atribuire.

Reparatiile, rezultate in urma degradarilor survenite exclusiv din vina constructorului si nu a
calamitatilor naturale sau din vina omului (tertului/tertilor), pe care constructorul le va executa, se vor
realiza exclusiv pe cheltuiala acestuia, Beneficiarul nefiind obligat la plata nici unei sume suplimentare.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Nr.
Data

______ / ______ / _______________

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI (EXECUŢIE)
PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA CAMIN CULTURAL GOLET
AVAND CA TEMEI LEGAL
-

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-

Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE EXECUTIE (“CONTRACTUL”)

Intre
ACHIZITOR

– COMUNA BUCOSNITA

cu sediul in localitatea Bucosnita nr. 81, 327060 Bucosnita, jud. Caras Severin, cod fiscal 3227645,
reprezentata prin Vichente SURU, functia Primar, în calitate de achizitor.
si
EXECUTANT – SC ______________________________________
cu sediul in localitatea _____________________________ - str. _________________________ , nr. _________________,
judet ______________________________, telefon/fax: _______________________________________, inmatriculata in
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul _____________________________ sub nr. J__/_____/________, cod
unic

de

identificare

fiscala

_______________________________________________,

______________________________________________, deschis la

cont

nr.

Trezoreria Statului, reprezentata prin

administrator - __________________________________________, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.
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1. Definiţii
În prezentul Contract, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii:
1.1 Părţile contractante - achizitorul și executantul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.
1.2 Achizitor - este beneficiarul serviciilor de proiectare şi al Lucrărilor executate în baza Contractului, precum şi
succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în
înțelesul legislației achizițiilor.
1.3 Executant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu
realizarea obiectului Contractului.
1.4 Contract - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între
unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de
lucrări şi servicii de proiectare.
1.5 Standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național
de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;
1.6 Specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau
lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;
1.7 Forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate
obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este
urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă
pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu
au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate
competentă.
1.8 Reprezentanții Părților - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru
relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/urmăririi lucrărilor şi reprezentării intereselor
acestuia, de a încheia contracte de servicii de consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii.
1.9 Preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
1.10 Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
1.11 Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile
contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a
obligaţiilor din contract;
1.12 Data de începere a lucrărilor de execuţie - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de
execuţie emis de Achizitor.
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1.13 Durata de Execuţie - înseamnă durata de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuţie, conform
Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a lucrărilor;
1.14 Cost - înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Executant, în legătură cu
executarea contractului, conform Ofertei.
1.15 Documentele Executantului - înseamnă calculele, planşe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă
există), furnizate de către Executant conform prevederilor Contractului'
1.16 Utilajele si Echipamentele Executantului - înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele tehnologice, inclusiv
dotări și active necorporale și alte asemenea necesare execuţiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele.
1.17 Ţară - înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul.
1.18 Riscurile Contractului - înseamnă acele evenimente ce pot influența negativ implementarea Contractului.
1.19 Materiale înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru
realizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
1.20 Echipamente înseamnă maşinile, aparate, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită sau nu
montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investiție ce face
obiectul prezentului contract.
1.21 Amplasament înseamnă totalitatea suprafețelor pe care se vor executa lucrările permanente, conform
autorizației de construire.
1.22 Santier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a lucrărilor, ce
cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a Șantierului
1.23 Lucrări - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările execuţie care urmează să fie realizate de către
Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile legislației achizițiilor
publice/sectoriale.
1.24 Instrucţiunea Achizitorului - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor sau de
reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la îndeplinirea
obligaţiilor din contract.
1.25 Perioada de garanţie - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor si data recepţiei
finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Executantul are obligaţia înlăturării pe cheltuiala
sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementarilor
tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.
1.26 Diverse şi neprevăzute - reprezintă un procent din prețul contractului de achiziţie publica, reglementat în
Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe
parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul contractului, modificări ce pot fi
incidente in perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia şi care se
plătesc Executantului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adiţional de modificare a contractului, semnat
de părţi.
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1.27 Subcontractant - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută
anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul
prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest
scop.
1.28 Abandon - înseamnă acțiunea Executantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrările
de

execuție

sau

retrage

nejustificat

Personalul/Utilajele/Echipamentele

și

lasă

nesupravegheat

Amplasamentul/Șantierul.
1.29 Teste - înseamna toate testele care sunt specificate în documentele proiectului obligatorii pentru executarea
corectă și conformă a proiectului
1.30 Probe - înseamna toate încercările și determinările dispuse de Achizitor sau împuterniciții acestuia ori de câte
ori este necesar sau dacă există suspiciuni în privința calității materialelor sau a calității lucrărilor executate.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului este reprezentat de executia lucrarilor la obiectivul LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE
SI FATADE LA CAMIN CULTURAL GOLET
2.2 Executantul se obliga să execute, să testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate în urma
executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA
CAMIN CULTURAL GOLET
3. PREŢUL CONTRACTULUI si DURATA CONTRACULUI
3.1 - Executantul se obligă să execute obiectul contractului de LUCRARI DE REPARATII INVELITOARE SI FATADE
LA CAMIN CULTURAL GOLET în mod corespunzător în perioada convenita prin prezentul contract şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
3.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de

LUCRARI

DE REPARATII INVELITOARE SI FATADE LA CAMIN CULTURAL GOLET în mod corespunzător, în perioada
convenită prin prezenatul contract și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
3.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de
către achizitor este de _________________________________ lei, fara TVA, la care se adauga TVA.
3.4 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, durata de executie a lucrarii find de
_____________________ luni, perioada de garantie fiind de _____________________________ luni.
3.5 Durata de execuție a prezentului contract este de:
- Termenul de executie a lucrarilor va fi urmatorul: ______________________ luni de la primirea ordinului de incepere
a lucrarilor din partea beneficiarului.
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4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documente, parte a contractului, specificate in ordinea importantei:
a. Documentatia de ofertare
b. Oferta depusa
c. Garantia de buna executie
5. Interpretări
5.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural
şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
6. Modalitati de plata si Prioritatea Documentelor
6.1 In situația în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile
propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedență
este cea stabilită la pct. 4 „Documentele Contractului”.
6.2 Evaluarea Lucrărilor Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Propunerea financiară.
63 Situaţii de Lucrări se intocmesc in funcție de stadiile de execuție a lucrărilor (gradul de îndeplinire a lucrărilor
determinat în valori relative) așa cum sunt ele stabilite prin prezentul contract.
6.4 Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin documente însuşite şi confirmate de către dirigintele de
şantier/reprezentant şi prin situaţii intermediare de lucrări, verificate, însuşite şi confirmate de către Achizitor.
Situațiile intermediare de lucrări vor sta la baza întocmirii situațiilor intermediare de plată.
6.5 Situaţiile de plată se confirmă de către reprezentantul Achizitorului în termen de 7 zile de la înregistrarea acestora
la sediul Achizitorului.
6.6 Plăţile parţiale se efectuează, conform facturii fiscale transmisa de către Executant, emisă în temeiul situațiilor
de plată acceptate de Achizitor insoțită de procesul verbal de recepție parțială și nu influenţează responsabilitatea
şi garanţia de bună execuţie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a recepţiei lucrărilor executate, de către
Achizitor.
6.7 In situatia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situatia finală de lucrări face obiectul
unui diferend între părtile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinţă, una
dintre părți a dedus litigiul spre soluţionare instanţelor de judecată competente, Executantul va achita sumele ce
exced obiectului litigiului.
6.8 In ipoteza în care părţile au solutionat amiabil diferendul privind sume parţiale din situatiile de lucrări, Achizitorul
va efectua plata acestor sume în termen de 30 zile de la data primirii facturii, emisă de către Executant în temeiul
încheierii acordului amiabil.
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7.Comunicarea
7.1 În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către
o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise
celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.
7.2 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.
7.3
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea tehnica
de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.
8 . Achizitorul
8.1 Dreptul de Acces pe Amplasament
Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini
care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.
8.2 Autorizaţii şi Acorduri
Executantul are obligația de a obtine toate autorizațiile și avizele necesare obtinerii Autorizatiei de Construire si a
execuției lucrărilor, in numele beneficiarului, conform prevederilor legale, dacă nu s-a prevăzut altfel în Caietul de
sarcini. Achizitorul va asigura asistența, dacă este cazul, pentru obținerea de către Executant a oricăror acorduri,
avize și autorizații sau aprobări necesare potrivit legislației în vigoare, în scopul îndeplinirii prevederilor contractului,
dacă este cazul.
8.3 Instrucţiuni emise de către Achizitor
Executantul va respecta și executa toate instrucţiunile emise de către Achizitor cu privire la execuţia Lucrărilor,
inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora.
În ipoteza în care Executantul consideră instrucţiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii,
va formula în scris obiecțiunile sale, în termen de 5 zile de la comunicarea instrucţiunii. Transmiterea acestor
obiecţiuni nu suspendă executarea instrucţiunilor respective cu exepţia situaţiei în care aplicarea instrucţiunii ar
conduce la încălcarea normelor legale imperative şi ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale
sau penale a Executantului.
8.4 Aprobări
Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de
obligaţiile sale.
In privinţa obligaţiilor si drepturilor părților, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în nicio împrejurare,
tăcerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.
8.5 Notificări / Comunicări
8.5.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabila îndeplinită
dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris prin serviciul poştal, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
8.5.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momenul transmiterii, cât și în momentul primirii.
8.5.3 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea se consideră primită de
destinatar la momentul confirmării de către acesta a primirii, iar in lipsa unei confirmări primirea se consideră
efectuată la expirarea unui termen de 24 de ore de la momentul expedierii de către expeditor.
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8.5.4 Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate
prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

9. Reprezentantul Achizitorului1
9.1 Achizitorul poate numi/angaja o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri.
10. Obligațiile Executantului
10.1 Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului îi revin toate obligațiile prevăzute la art. 2325 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Acesta
va proiecta, executa, testa si termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului si instrucţiunile
Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de
muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive.
10.2 Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice și
calităţile solicitate de Achizitor în Caietul de sarcini și declarate de către executant în propunerea tehnică, va
corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente și/sau ascunse care ar diminua
sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în
contract.
10.3 Executantul se obliga sa plateasca neconditionat si fara a implica in nici un fel beneficiarul sau pe reprezentantii
acestuia, orice suma constatata de organele de control ca fiind insusita ilegal sau ca folos necuvenit
10.4 Executantul are obligaţia de a respecta graficul general de realizarea a investitiei.
10.5 Executantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor lucrarilor
executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi
reglementărilor legale din domeniul construcţiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau absenţă a unor observaţii ale
Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligaţiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de
daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane.
10.6 Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după
caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.
10.7 Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Executant, nu pot fi demarate
sau executate fără modificarea prin Act adiţional a prezentului contract și cu încadrarea în procentul de diverse și
neprevăzute precizat în Contract. În lipsa actului adiţional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul
să solicite plata valorii respectivelor lucrări.
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10.8 Executantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum şi de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii
obligaţiilor contractuale.
10.9 În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa.
10.10 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate în cadrul perioadei
de garanţie, Executantul are obligaţia:

a)

de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată;

de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă
şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente,
în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

b)

de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului, pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă
sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori
generaţi de metodele sale de lucru;
d)
de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, detaliile de execuţie aprobate
de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele
de o calitate diferită faţă de prevederile proiectului. In orice situaţie Executantul nu va putea proceda la eventuale
înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului, în condițiile legii.
e)
de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricţiona utilizarea căilor de
acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în
posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepţia zonei prevăzute pentru organizare
de şantier;

c)

f)

de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier;

de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus;
Executantul are dreptul de a menține pe şantier până la semnarea procesului verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale;
i)
de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare;
j)
de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in şantier, conform modelelor
primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de şantier, aprobat de Achizitor;

g)
h)

de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi
desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor
ascunse;

k)

I)

de a remedia lucrările cuprinse in situatiile de lucrări comunicate si care au făcut obiectul obiectiunilor si

respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces
verbal incheiat cu dirigintele de şantier, atestand remedierea respectivelor lucrări;
m)
de a conserva lucrările executate in ipoteza sistării lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
n)
de a instiinţa anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depăşiri a termenelor convenite, oricare ar fi
cauza respectivei intârzieri.

8

COMUNA BUCOSNITA
[ACHIZITII PUBLICE]
Adresa
Cod postal
Telefon
Fax
Email

Str. Principala nr. 81 / localitatea Bucosnita / Jud.Caraş-Severin
327 060
+40 255 519 400
+40 255 519 423
primaria@primariabucosnita.ro

o)
de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități,
monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obține în numele Achizitorului toate
autorizațiile și certificatele necesare și va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrărilor.
10.11
Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor
si până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si predarea -primirea obiectivului
realizat.
10.12 Executantul va lua toate masurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului si cailor de acces.
10.13
Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelorinterese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu nerespectarea
obligaţiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
10.14
Executantul are obligaţia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului
potrivit destinației și constrângerilor lor funcţionale şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul
propriu sau al oricăruia dintre subcontractaţii săi.
10.15
Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa
fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor
sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, în măsura
în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
10.16
În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod, tunel sau drum care comunică cu sau
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora
asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.
10.17
In situatia prevăzută la alineatul anterior, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea
sau îmbunătăţirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.
10.18
Costurile pentru racordarea si consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat se suportă de către Executant pe durata existenţei şantierului.
10.19
Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare si potrivit prezentului contract.
10.20 La finalizarea lucrărilor de construcţie Executantul are obligaţia de a preda Achizitorului documentaţia de
funcţionare a echipamentelor autorizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde este cazul și documentele necesare întocmirii Cărții tehnice a construcţiei,
întocmită potrivit legislaţiei în vigoare, prin colaborare cu Achizitorul. Daca este cazul, odată cu cartea tehnica,
Executantul va preda Achizitorului si documentaţiile de funcţionare si/sau autorizare ale echipamentelor
achiziţionate si montate potrivit contractului.
10.21 Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe viitorul
Amplasament, necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile impuse de legislaţia în
vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condiţiile şi normele de securitate și sănătate în muncă.
Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate și
sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare.
10.22
Executantul va respecta legile ţării în care se realizează Lucrările, va emite toate înştiinţările şi va plăti toate
taxele care îi revin ca obligație, conform prevederilor legale în vigoare.
10.23
Executantul are obligația să notifice achizitorului data la care va acoperi lucrările ce devin ascunse.
Notificarea va fi transmisă achizitorului cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va acoperi lucrările.
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10.24
Executantul are obligația de a aduce la starea initiala orice zona care urmeaza sa fie afectata de sau prin
executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului.
10.25
Achizitorul, prin dirigintele de şantier si/sau reprezentantul său împuternicit, are obligaţia de a se prezenta
în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primită din partea Executantului, în vederea
încheierii actelor legale pentru lucrările ce devin ascunse.
10.26
Achizitorul are obligaţia de a pune Executantului la dispoziţie întreaga documentaţie necesară pentru
îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a contractului.
10.27
Controlul în faze determinante se realizează de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.
10.28
Achizitorul va fi indreptatit sa invoce in mod discretionar rezilierea unilaterala a prezentului contract, prin
simpla transmitere a unei declaratii de reziliere catre Executant, fără efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără
intervenţia instanţei de judecată, in cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii :
- Dacă Executantul nu începe lucrările la data stabilită sau le intrerupe in mod nejustificat;
- Daca Executantul incalca oricare din prevederile contractului (inclusiv prevederile oricareia din anexele la
contract);
- Daca Executantul inregistreaza intarzieri fata de termenele de executie – principale sau intermediare –
prevazute in contract sau in Graficul de executie, precum si in situatia in care Antreprenorul constata ca
respectarea termenelor a devenit in mod vadit imposibila din motive legate de activitatea Executantului;
- Daca Executantul nu executa Lucrarile in modul convenit si/sau nu remediaza lipsurile/ deficientele constatate,
respectiv nu schimba pentru viitor modul de executare a lucrarilor.
10.29 Urmare a rezilierii contractului, Achizitorul va achita Executantului pretul tuturor lucrarilor la timp si in mod
corespunzator executate pana la momentul respectiv, cu deducerea, dupa caz, a penalitatilor de intarziere si a
oricaror alte daune datorate de Executant pentru prejudiciile cauzate Antreprenorului prin incalcarea obligatiilor
sale contractuale.
10.30 Executantul nu va putea denunta unilateral contractul si nici nu va putea intrerupe sau sista unilateral lucrarile
inainte de a le finaliza, , in caz contrar obligânde-se să achite în întregime valoarea contractului precum și să acopere
toate prejudiciile cauzate Achizitorului.
11. Documentatia tehnico-economica
11.1 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului documentatia tehnico-economica in baza căreia
urmeaza sa se execute lucrairle.
12. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
12.1
Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și lucrărilor de
construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, coroborate cu
prevederile Codului civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea
acţiunii în daune.
12.2
Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de
proprietate asupra construcţiilor.
12.3
Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală si este
de 12 luni.
12.4
In perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate
lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea Clauzelor
contractuale pe cheltuiala proprie
12.5
Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor
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sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în
perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea
notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp
posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție
cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.
12.6
Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe cheltuiala
acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile
documentației tehnico-economice;
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, proiect
însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor; iii)
neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în
baza contractului.
12.7 În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul

este liber să

contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca preţul lor sa fie
recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna
execuţie.
12.8 Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în
legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

a)

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de dauna
rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

b)

13. Subcontractarea
13.1 Nu e cazul
14. Terţul Sustinator
14.1 Nu este cazul

15. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
15.1. Garanția de bună execuție a contractului se constituie în cuantum de 5% din valoarea fără T.V.A. pe o perioadă
egală cu perioada de valabilitate a contractului, conform prevederilor legale.
15.2. Garanţia de bună execuţie se constituie astfel:
a. prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt
stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5)
aplicându-se în mod corespunzător.
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sau
b. prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.
sau
c. prin depunerea la casieria Autoritatii Contractante a unor sume în numerar, in cazul în care valoarea garanţiei de
bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei
15.3. În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de achiziție publică, executantul are obligatia
de a constitui garantia de buna executie.
15.4. In cazul garantiei constituita prin retineri succesive, pe parcursul indeplinirii prezentului contract de achizitie
publica, autoritatea contractanta se obligă sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul
de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre
contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea
Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna
executie. Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Din contul de disponibil deschis
la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al
autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea
scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis
este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
15.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat,
dacă executantul nu îşi execută/ execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a
notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
15.6 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. 42, alin (4) din
HG 395/2016:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesuluiverbal de recepţie finală.
15.7 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
16. Securitate si sanatatea in munca
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16.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii Personalului propriu.
Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare și daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel
de masuri, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în
permanenţă pe Şantier şi în încăperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului şi că se iau toate
măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.
16.3. Executantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele
tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care
desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă apărută
pe timpul desfăşurării contractului.
16.4. În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și sănătății în
muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor.
16.5. Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Executantul va
păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și asistența socială acordată
lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietăţii.
16.6. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale H.G. nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă
nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
şantierele temporare sau mobile precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă.
17. Riscurile contractului
17.1 Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul majorării acesteia
cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia apariţiei uneia din următoarele
situaţii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:
utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor specificate în
Contract;
(b)
suspendarea execuţiei lucrărilor, cu excepţia cazului în care se datorează Executantului;

(a)

obstacole sau condiţii fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care
nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experienţă şi pe care acesta le-a notificat imediat
Achizitorului;
(d)
orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului aşa cum este
specificat în Contract;

(c)

(e)

lipsa fondurilor necesare executării prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.

18. Penalitati in caz de nerespectare a obligatiilor partilor
18.1 Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în cadrul termenului
convenit de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere in cuantum de:
1%/ zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai puţin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG
nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru

a)
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reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare) in situatia
epuizării Duratei de execuţie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligaţiei Executantului si pana la
data indeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate.
18.1 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întarziere
sau efectuarea vreunei alte formalități.
18.2 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a sumelor datorate.
18.3
Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge împotriva
Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către parti prin reprezentanţii lor
imputerniciti in acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract.
18.4 Aceste penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau
responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.
Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:
a)
condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor
şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice.
în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la
cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre
aceasta,

b)

18.4

Lipsa informării si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de

şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către
Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate.
18.5

În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termen de

30 zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare,
aplicată la valoarea plății neefectuate, în cuantum de 0,01%/ zi din valoarea facturii.
19. Recepţia lucrărilor de execuţie
19.1 Terminarea lucrărilor
19.1.1 Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un termen
stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care curge
împotriva Executantului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor.
19.2 Inştiinţarea de Recepţie
19.2.1 Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie,
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare.
19.2.2 În cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformități față de proiect, standarde și
reglementări tehnice în vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal şi notificate Executantului,
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare, sub sancțiunea perceperii de penalități.
19.2.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul
contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu
respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau
de a respinge recepţia.
19.2.4 Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Executantulu de decizia sa
de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie la terminarea Lucrărilor.
19.2.5 Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere
calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera Şantierul.
19.2.6 Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.
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20. Remedierea Defectelor
20.1 Achizitorul poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări
nefinalizate.
20.2 Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului că
Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.
20.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului
va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Executantului.
20.4 Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada
de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.
21. Desfacerea şi Testarea
21.1 Achizitorul înştiinţează Executantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Probele și testele
necesare dar neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor
fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa
a Executantului. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor,
inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.
21.2 Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea Achizitorului.
21.3 Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi
examinate, testate şi măsurate. In caz contrar, Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare,
pe cheltuiala sa si la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.
22. Modificări
22.1 Dreptul de a Modifica
23.1.1 Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condiţiile
prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract.
22.2 Notificarea Promptă
22.2.1 Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor
circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor.
23. Acordarea de avans
23.1 Plăţile în avans şi returnările avansului trebuie efectuate conform H.G. nr. 264/2003 cu modificările şi
completările ulterioare
Beneficiarul va efectua plăţi în avans, fără dobândă, în vederea mobilizării şi executării Lucrărilor, în conformitate cu
prevederile prezentei clauze. Efectuarea plății în avans va fi condiționată de existență unei Garanții de Bună Execuție
valide, în conformitate cu prevederile clauzei [Garanția de Bună Execuție].
Plata în avans nu va fi efectuată înainte de Data de Începere.
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Antreprenorul, cu excepția cazurilor în care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o garanție de returnare
a avansului şi va transmite o copie a acesteia şi Supervizorului. Valoarea garanției va fi cel puțin egală cu valoarea
plății în avans plus valoarea rezultată din aplicarea ratei dobânzii de referință a Băncii Naţionale a României la
valoarea plății în avans, pentru perioada prevăzută de la momentul plății până la justificarea integrală a avansului.
Garanţia de returnare a avansului va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, autorizată să
emită asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societăți) cotată cel puțin cu ratingul
BBB-/Baa3 sau echivalent și Antreprenorul va transmite documentele doveditoare în această privință. Garanția de
returnare a avansului va fi irevocabilă și va prevedea că plata Garanţiei de returnare a avansului se va executa
necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa
Antreprenorului. Garanţia de returnare a avansului a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii
sau consorţiului.
Antreprenorul se va asigura că garanţia de returnare a avansului va rămâne valabilă şi în vigoare până la justificarea
sau rambursarea avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele justificate de către
Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă plata în
avans nu a fost justificată integral sau rambursată cu 30 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea garanţiei până la justificare integrală sau rambursare a plăţii în avans.
În cazul în care garanţia de returnare a avansului și-a încetat valabilitatea iar Antreprenorul nu a prelungit
valabilitatea garanției, sumele rămase de justificat din avans vor fi considerate, fără altă formalitate, ca fiind datorate
în conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 și vor fi recuperate de către Beneficiar, prin
emiterea unei note de debit către Antreprenor sau prin deducere din plăţile viitoare datorate Antreprenorului în
baza Contractului.
Garanţia de returnare a avansului va fi eliberată de către Beneficiar Antreprenorului la data şi atunci când plata în
avans este integral justificată sau rambursată.

16

COMUNA BUCOSNITA
[ACHIZITII PUBLICE]
Adresa
Cod postal
Telefon
Fax
Email

Str. Principala nr. 81 / localitatea Bucosnita / Jud.Caraş-Severin
327 060
+40 255 519 400
+40 255 519 423
primaria@primariabucosnita.ro

24. Actualizare /Ajustarea Preţului Contractului.
24.1

Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate,se

va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la
contract.
24.2 Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificarilor
legislative privind moificarea de taxe si impozite.
24.3 Se consideră că preţurile din Oferta Antreprenorului:
(a) au fost stabilite în baza celor descrise şi aplicabile în prezenta clauză;
(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinţă.
Se consideră că Părţile sunt satisfăcute de cele prevăzute şi aplicabile în prezenta clauză şi în celelalte clauze din
Condiţiile Contractuale în ceea ce priveşte ajustarea preţurilor, inclusiv în cazul în care aceste prevederi nu asigură
o compensaţie totală pentru creşterea sau diminuarea preţului elementelor constitutive ale Ofertei.
24.4 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de Execuţie la semnarea
Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile, preţurile din Contract vor fi considerate ca fiind ferme şi nu vor
fi ajustate decât în cazul prevăzut la subclauza 48.8.
24.5 Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de Execuţie la semnarea
Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera că preţurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite
în baza condiţiilor de preţuri şi piaţă în vigoare la Data de Referinţă şi sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate
pentru creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Preţul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare
la lucrările evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preţurilor curente. Această
ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute în această clauză.
24.6 Formula de ajustare a preţurilor este o formulă polinomială de tipul:
An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo,
unde:
- „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate
în luna „n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza
Costului sau a preţurilor curente);
– „av“ este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului;
– „m“, „f“, „e“ sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuţia
Lucrărilor. Elementele de cost reprezintă resurse relevante cum ar fi forţa de muncă, utilaje şi materiale;
– „Fn“, „En“, „Mn“ sunt indicii curenţi de preţ/cost sau preţurile de referinţă pentru luna „n“, exprimaţi în moneda
Contractului, după cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Indicii de preţ sau preţurile
de referinţă sunt aferente elementelor de cost relevante.
– „Lo“, „Eo“, „Mo“ sunt indicii de preţ/cost de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda Contractului,
aplicabile la Data de Referinţă.
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Indicii de preţ/cost şi/sau preţurile de referinţă, inclusiv sursa acestora şi orice informaţie necesară pentru a
determina cu certitudine definiţia lor, precum şi ponderea acestora vor fi stabiliţi de către Beneficiar în tabelul datelor
de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica următoarea ecuaţie: av + m + f + e = 1.
În cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un preţ de referinţă pentru luna respectivă nu este disponibil
(sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preţ disponibil iar ajustarea va fi recalculată atunci
când indicele sau preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă).
24.7 Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 şi în cazul în care tabelul datelor de ajustare din Acordul
Contractual nu este completat de către Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost şi formula aplicabilă va fi:
An = av + (1-av) * In/Io,
unde:
- „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate
în luna „n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza
Costului sau a preţurilor curente);
– „av“ este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului;
– „In“ este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic
de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Valoarea aplicabilă a acestui
indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.
– „Io“ este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.
24.8 Pentru lucrări executate după aprobarea Recepţiei la Terminare, indicii curenţi de preţ/cost vor avea valorile
aplicabile la data Recepţiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.
24.9 Dacă Antreprenorul nu finalizează Lucrările în Durata de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate
cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], ajustarea preţurilor după finalul Duratei de Execuţie va
fi făcută utilizând:
(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă cu 60 de zile
înainte de ultima zi din Durata de Execuţie; sau
(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă curente, în
funcţie de cea dintre situaţiile de mai sus care este cea mai favorabilă pentru Beneficiar.
24.10 Valoarea Contractului va fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat
din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate
ulterior Datei de Referinţă, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor
Contractului.
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificării Legii,
Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la:
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(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].
În cazul în care modificarea Legii rezultă în diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va fi
îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], la diminuarea
corespunzătoare a Valorii Contractului.
Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica dacă creşterea sau diminuarea Costului rezultat din modificarea
Legii este luată în considerare prin evoluţia indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă relevante şi aplicabile,
stabilite în cadrul prezentei clauze..
25.Neindeplinirea obligatiilor de catre executant :
25.1 Dacă Executantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile Achizitorului sau nu
reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin
care să specifice obligaţiile neîndeplinite, acordând un termen de 10 zile pentru executarea obligatiei, fără a elimina
dreptul achizitorului de a percepe penalități de întârziere. Daca Executantul nu se conformează, Achizitorul
considera contractul reziliat de plin drept, fară nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instante, Executantul
urmând să plătească penalitati si daune interese în cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.
25.2. După reziliere Executantul trebuie să predea amplasamentul in termen de 10 zile de la primirea notificării de
reziliere şi să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele şi Echipamentele plătite de către Achizitor.
25.3. În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datorează
Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună execuție, pe care Achizitorul o reține. În
situația în care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție,
Achizitorul solicită iar executantul este obligat să plătească diferența în termen de 30 zile de la primirea notificării
Achizitorului. În orice situaţie, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Executant, în faţa
instanţelor judecătoreşti competente din Timișoara.
26. Dizolvare, faliment
26.1 La data la care Achizitorul ia cunoştinţă despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract se
consideră încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalităţi. La aceeaşi data, Achizitorul întreprinde toate
măsurile necesare preluării Amplasamentului şi evaluării situaţiei Materialelor si Echipamentelor identificate în
Şantier.
26.2 În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a Executantului, contractul se consideră reziliat de drept fără
îndeplinirea vreunei alte formalităţi. După reziliere, Executantul va preda amplasamentul în termen de 5 zile de la
primirea comunicării de reziliere si va părăsi Şantierul, lăsând pe acesta, toate Materialele şi Echipamentele plătite
de către Achizitor, specificate de către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea
lucrărilor. Executantul va plăti daune interese în valoare egală cu valoarea contractului neexecutat.
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27. Clauze specifice de încetare a contractului
27.1 Achizitorul iși rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziti publice, notificand executantul
inainte cu 15 zile.
27.2 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii
contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu
dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în
perioada de valabilitate și următoarele situaţii:
Executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

(a)

contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene.

(b)

27.3
Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care
Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea
de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice
care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei
proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie
implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul
unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.
27.4
Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile
Executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în
oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitânduse la acestea:
a)
Executantul nu execută Contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la
acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);
b)
Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către Achizitor ori refuză să
răspundă solicitărilor acestuia;
c)
Executantul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor
prezentului Contract;
d)
Executantul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu
exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;
e)
Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă
de către Achizitor;
f)
Împotriva Executantului şi/sau Reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având autoritate de
lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în
dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;
g)
Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care
furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
h)
Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice
fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
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sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.
i)
În cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE,
Executantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a Contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor
Contractuale;
j)
Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;
k)
în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract dreptul Achizitorului de a
solicita rezilierea.
l)
Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică,
natura sau controlul Executantul, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act
Adiţional la prezentul Contract;
m)
Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea
finanţării din motive neimputabile Achizitorului;
27.5 În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la pct. 31.4 lit.a) – m)
Achizitorul, la împlinirea termenului de 15
(cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare

-

prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea
vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului,
Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune interese compensatorii.
27.6
Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de către
Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze
Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Executant să nu pericliteze
finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va
fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.
27.7
În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind
obligat la plata de penalităţi.
27.8
Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
Contractante.
27.9
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea
Contractului.
28. Forţa Majoră
28.1 Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea
afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 3 zile de la data constatarii intervenţiei acestor împrejurări si va lua
toate masurile care se impun in vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte
parti. Dacă este necesar, Executantul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care, in prealabil, s-a convenit
astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Şantier.
28.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, pe toată
perioada în care acţionează, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.
28.3 Forţa majora nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părtilor pentru lucrările executate anterior intervenţiei
împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului.
28.4 Dacă această situaţie continuă timp de 30 zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o notificare de reziliere
a Contractului care va produce efecte în termen de 10 zile de la data primirii notificării. După rezilierea Contractului,
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Executantul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi
Echipamentelor livrate pe Şantier.
29. Utilizarea Documentelor Executantului de către Achizitor
29.1 În relaţia dintre Părţi, Executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate
intelectuală/industriala asupra Documentelor Executantului până la aprobarea acestor documente de către
Achizitor, data de la care devin proprietatea acestuia.
29.2 Anterior aprobarii menţionate la punctul precedent, Executantul, prin semnarea Contractului, autorizeaza
Achizitorul să copieze, să folosească şi sa transmită Documentele Executantul, inclusiv modificările aduse acestora.
29.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala,
dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza,
publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia
situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.
30.
Asigurari
30.1.
Obiectul asigurarii
30.1.1 (1) Înainte de începerea Lucrărilor, Antreprenorul va face şi va menţine în vigoare, pana la data admiterii
recepției prin încheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor o asigurare de raspundere civila
profesionala care va acoperi riscul unei neglijente profesionale in proiectarea Lucrarilor.
(2) Înainte de începerea Lucrărilor, Antreprenorul va face şi va menţine în vigoare, pana la data admiterii recepției
prin încheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor asigurări în numele ambelor Părţi pentru:
a) pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor Antreprenorului,
b) responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor
terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia Contractului de către Antreprenor, incluzând
responsabilităţile Antreprenorului pentru daune aduse proprietăţii Achizitorului, alta decât Lucrările,
c) responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau vătămarea
corporală a personalului Antreprenorului cu excepţia cazului în care responsabilitatea rezultă din neglijenţa
Achizitorului, a oricărui reprezentant al Achizitorului sau a angajaţilor acestora.
30.1.2 Antreprenorul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si
a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Antreprenorului sau a Achizitorului obligatii
de dezdaunare. Antreprenorul are obligația de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim
5 zile de la data emiterii Ordinului de începere a Lucrărilor.Antreprenorul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini
toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat,
societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Antreprenorului.
30.1.3 Asigurarea se va încheia cu un asigurator ce opereaza in România, autorizat potrivit legii romane.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Antreprenor din capitolul "Cheltuieli indirecte".
30.1.4 Antreprenorul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert beneficiar al
indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in ipoteza producerii riscului
asigurat, cu notificarea formala a asiguratorului.
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31. Soluţionarea Litigiilor
31.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care
se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
31.2 In ipoteza in care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 30 zile, fiecare dintre acestea poate
solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti.
Părţile au înteles să încheie azi, _____________________________________________, prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

EXECUTANT

COMUNA BUCOSNITA

SC ______________________

PRIMAR

ADMINISTRATOR

Vichente SURU
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